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       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment  Report)  : SAR  ระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ฉบับนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ท้ัง 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง 3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน  

    โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาซน) ต่อไป 
                                                    
                                                                               

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
                                                            เมษายน 2563 
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สำรบัญ 
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ค าน า                    ก 
สารบัญ                    ข 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา                 ค 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน                  1 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป                  1  
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร                ๑ 
1.3 ข้อมูลนักเรียน                 ๑ 
1.4 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม                       ๒  
1.5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา            2 
๑.๖ งบประมาณ                                ๓         

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา               4                 
2.1 ผลการประเมินตนเองด้านการศึกษาปฐมวัย              4 

- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑            4 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๒            8 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3            12 

2.2 ผลการประเมินตนเองด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน              16 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑            16 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี ๒            24 
- ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 3            25 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก                  27  
-  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา          27 
-  ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับ              28 
-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา            35 
    และผลส าเร็จตามค่าเป้าหมาย 
-  แบบสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน               44 
-  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา            47 
-  ภาพถ่ายโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ               50 
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บทสรปุของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ 
  
  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ สรุปได้ ดังนี้ 
  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก   ระดับดีเลิศ      
 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยทุกคนมีการวางแผน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๐ เด็กๆได้รับการจัดประสบการณ์
ครบท้ัง 6 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน จากการจัดโครงการ กิจกรรม เช่นโครงการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมวัย รวมถึงกิจกรรมล้างมือก่อนและหลังจากการ  
เข้าห้องน้ า ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการเล่น รวมถึงการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบไฮสโคป การสอนแบบสะเต็มศึกษา การจัดความรู้สู่ผู้ปกครองฯลฯ ส่งผล
ให้พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็ก ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ได้
ต้ังเป้าหมายไว้ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ระดับดีเลิศ   
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ท่ีมีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๐ ตามบริบทของโรงเรียน ชุมชน และได้มีการตรวจสอบ  
ประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้    มีครูครบทุกช้ันทุกห้องเรียน ครูมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าการจัด
ประสบการณ์ และถ่ายทอดได้ดี  ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง อบรมจากการจัดการอบรมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ ครูครบทุกคนและโรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียน ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก และมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
หลากหลายรูปแบบ มีความสะอาดและปลอดภัย มีห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ปฐมวัย มีส่ือท่ีหลากหลาย พอพียง
ส าหรับเด็กๆครูผลิตส่ือการสอนและเด็กๆ มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากโครงการ
กิจกรรมต่างๆ   โรงเรียนให้การสนับสนุนให้มีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่เด็ก เด็กได้
เรียนรู้ตามกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจริง ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ   
 ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย เด็กเล่นและปฏิบัติจริงจากกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการและ
ความสนใจ ครูมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลายท้ังการประดิษฐ์ การจัดซื้อจัดหา  รวมถึงการใช้ส่ือเทคโนโลยีมาใช้
เหมาะสมกับวัยรวมถึงการสร้างและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ซึ่งในปีนี้การจัดการศึกษาสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีเลิศ 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดครบถ้าน ผู้เรียนมีพัฒนาการดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการน าหลักธรรม
ส าคัญมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ห่างไกลยาเสพติด  มีการด าเนินงานตามกระบวนการ โครงงานคุณธรรมท่ีมุ่งเน้นใหผู้้เรียนเป็น
คนดี คนเก่ง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  
มีส่วนร่วมในการรักษาส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดูแลรักษา
ความสะอาดและรักษาส่ิงแวดล้อมสวยงาม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นท่ียอมรับของชุมชนสังคม อยู่
ในระดับดีเลิศ  
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับดีเลิศ 
           สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ กระบวนการบริหารจัดการมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน มีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ การประชุมแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เพื่อให้สอดคล้องตรงตามความต้องการพัฒนาท่ีมุง่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นทางเลือกของของ
สังคมในการเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลาน จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา รายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าผลนั้นมาเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
 ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการรู้  นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นความภูมิใจความตระหนัก ความกระตือรือร้น โครงการ/กิจกรรม  โครงงานระดับประเทศ ผลงาน
ทักษะวิชาการระดับชาติ   มีผลการพัฒนาเป็นท่ีน่าพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเลิศ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถำนศกึษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ท่ีอยู่ หมู่ท่ี 9 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์ 055-94357  เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล ๒  ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เดิมช่ือ โรงเรียนวัดบึง เปิดเรียนเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๙ 
แยกจากโรงเรียนวัดดุสิดาราม  ท าการสอนต้ังแต่เตรียมประถมศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ อาศัยศาลา        
วัดบึงเป็นอาคารเรียนเริ่มแรกเปิดเรียนมีนักเรียน  ๑๒๐ คน ครู ๒ คน มีเนื้อที่ท้ังหมด ๑๓ ไร่ ๒๙.๙ ตารางวา 
           ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๒  ได้อนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เปล่ียนช่ือ
เป็นโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เพื่อเป็นเครือข่ายสหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
             สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแบบชนบทมีประชากรประมาณ ๓,๑๓๗ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดและบ้านเรือนประชาชนอย่างหนาแน่น  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ท านาเนื่องจากสืบทอดจากบรรพบุรุษ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยท่ัวไป คือ ท าบุญตักบาตรกันเป็นประจ า เมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนาประชาชนก็จะท าบุญตักบาตรตาม
ประเพณีสืบต่อกันมาและมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  
 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู  9 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  
                                             พี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1  คน 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 

ระดบัชั้น 
 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 ๑ 9 6 15 
อ.3 ๑ 11 11 22 
รวม ๒ 20 17 37 
ป.1 ๑ 13 15 28 
ป.2 ๑ 12 11 23 
ป.3 ๑ 8 11 19 
ป.4 ๑ 17 7 24 
ป.5 ๑ 10 19 29 
ป.๖ ๑ 16 7 23 
รวม ๖ 76 70 146 

รวมทั้งหมด 8 96 87 183 
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1.๔ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554-2558)                                   
 ด้ำนปฐมวัย ประกาศรับรองผลต้ังแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2556 ระดับคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉล่ีย  ๙๒.๗๕   
 ด้ำนประถมศึกษำ ระดับคุณภาพ ดี  ค่าเฉล่ีย  78.73  
          หมำยเหตุ  : - แก้ไขตัวบ่งช้ีท่ี 5 ปรับปรุงคะแนนจาก 6.90 เป็น 14.47 ผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ ดี รับแจ้งการปรับผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรอบสาม          
ตามหนังสือท่ี มศ 0006/(ว) 2563 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 หนังสือส าคัญรับรองท่ี สมศ.
30974/2556 รับรองต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556  
 
1.5 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำนวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด ๑๑ ๒๒ 28 23 19 24 29 23 
2. ห้องศูนย์ส่ือ 11 22 28 23 19 24 29 23 
3. ห้องคุณธรรม 11 22 28 23 19 24 29 23 
4. โรงอาหาร 11 22 28 23 19 24 29 23 
5. โรงเพาะเห็ดนางฟ้า 11 22 28 23 19 24 29 23 
6. แปลงกล้วยน้ าว้า 11 22 28 23 19 24 29 23 
7. สนามกีฬา 11 22 28 23 19 24 29 23 
8. ลานคุณธรรม 11 22 28 23 19 24 29 23 
9. สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ 11 22 28 23 19 24 29 23 
10. สนามกีฬา 11 22 28 23 19 24 29 23 

                       
 จ ำนวนนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปกีำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. สวนสาธารณะ หมู่ 9  11 22 28 23 19 24 29 23 
๒. แหล่งเครื่องปั้นดินเผา 11 22 28 23 19 24 29 23 
3. วัดบึงทุ่งหลวง   11 22 28 23 19 24 29 23 
4. ร้านค้าชุมชน 11 22 28 23 19 24 29 23 
5. ร้านตัดเย็บเส้ือผ้า 11 22 28 23 19 24 29 23 
6. ร้านเสริมสวย 11 22 28 23 19 24 29 23 
7. โรงพยาบาลประจ าต าบล 11 22 28 23 19 24 29 23 
8. โรงพยาบาลคีรีมาศ 11 22 28 23 19 24 29 23 
9.ศาลพระแม่ย่าคีรีมาศ 11 22 28 23 19 24 29 23 
10.บึงวัดลาย ม.3 11 22 28 23 19 24 29 23 
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1.6 ข้อมูลงบประมำณ 
             งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 
เงินนอกงบประมาณ  
๑.เงินอุดหนุนท่ัวไป   
   -รายหัว 
   -ค่าหนังสือ 
   -ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   -ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน 
   -ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 
๒.เงินอุดหนุนท่ัวไป(นอกเหนือจากข้อ ๑) 
   -อาหารกลางวัน 

 
 

๗๓,๑๐๐ 
๘,๖๐๐ 
๘,๖๐๐ 

๑๒,๙๐๐ 
๙,๒๔๕ 

- 
- 
 

148,000 
รวมงบประมำณทั้งหมดของระดับปฐมวัย 260,445 

 

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 

เงินนอกงบประมาณ  
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป 

- รายหัว 
- ค่าหนังสือ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน 
- ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 

2. เงินอุดหนุนท่ัวไป (นอกเหนือจากข้อ 1) 
- อาหารกลางวัน 

 
 

277,400 
101,871 
56,940 
52,560 
70,080 

- 
- 
 

582,000 
รวมงบประมำณทั้งหมดของระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 1,140,851 

 
 
 
 
 



๔ 

 

 

1. ประเมินตนเองด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ 
 

 
    
 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  ภำพรวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   ดีเลิศ   
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก :  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ    
     ๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้สมวัย 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อมและสถานการ
เส่ียงอันตรายได้  
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี เนื่องจากมีโครงการการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
จัดกิจกรรมครบท้ัง 6 
     -อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม เด็กได้รับร้อยละ ๙๔.๒๑ 
     -โครงการพิเศษท่ีได้รับ เช่นโครงการไฮสโคป สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็ก สถานศึกษา ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง
และท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕  และครูปฐมวัย จัดหา ผลิตส่ือ
อุปกรณ์ ของเล่นมุมประสบการณ์พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ 
     -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดกิจกรรมการ
ทดลองให้แก่เด็กทุกคน ร้อยละ ๙๕ และร่วมโครงการระดับ
อ าเภอในกิจกรรม”เพราะทุกส่ิงไม่หยุดนิ่ง” ร้อยละ ๘๐ 
     -โครงการหนูท าได้ ร้อยละ ๘๗ 
     -การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร  
     -การประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒.เด็กๆรู้จักระวังอนัตรายจากการเล่น ปีนป่าย มุด ลอดได้ดี
จากต้นไม้เป็นของเล่นธรรมชาติ 

๑.เด็กมีน้ าหนักตัวเกินเกณฑ์ เนื่องจาก
รับประทานขนมท่ีมีรสหวาน และทานอาหาร
มากเกินไป จะมีปัญหาต่อการเคล่ือนไหว
ร่างกาย การท ากิจกรรมก็จะไม่คล่องตัว 
๒.เด็กๆไม่มีสนามเด็กเล่น และอาคารเรียนท่ี
เสียงอันตรายเนื่องจากใต้ถุนมีน้ าขัง  

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 ในเรื่องของน้ าหนักตัวเด็กท่ีเกินเกณฑ์ได้คุยกับผู้ปกครองแล้ว เรื่องของการทานขนมท่ีมีรสหวาน  ครู
เพิ่มกิจกรรมการเคล่ือนไหวกลางแจ้ง และให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด  ให้ความรู้ถึงประโยชน์และ
โทษในการรับประทานอาหาร ให้ค าแนะน าข้อตกลงในการเล่นและอันตรายจากน้ าขังน้ าสกปรก 
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     ๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ที่ดีและควบคุมกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ดี 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย  ยอมรับ

และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 

๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย  
ยอมรับ  และพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความ
มั่นใจ กล้าพูด จากการจัดโครงการ กิจกรรมครบท้ัง 
๔ ด้าน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น 
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัด
กิจกรรมการทดลองให้แก่เด็กทุกคน ร้อยละ ๙๕ และ
ร่วมโครงการระดับอ าเภอในกิจกรรม”เพราะทุกส่ิงไม่
หยุดนิ่ง” ร้อยละ ๘๐ 
  -โครงการหนูท าได้ ร้อยละ ๘๗ 
  -โครงการออมทรัพย์  ๑๐๐ 
  -การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร  
  -การประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  -โครงการความรู้สู่ผู้ปกครอง 
  -กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
  -กิจกรรรมหน้าเสาธง 
  -การท างาน การทดลอง การเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม 

๑.ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เด็กๆจะมีอารมณ์ 
ท่ีอ่อนไหวง่าย มักจะเล่นกับคนใดคนหนึ่ง เด่ียวพอใจ
เด่ียวไม่พอใจ มีการฟ้องตลอดเวลา 
 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 ๑.ปลูกฝังให้เด็กๆรักกัน ใช้นิทานคุณธรรมสอนเสริมในการจัดประสบการณ์  จัดกิจกรรมกลุ่ม เกม 
เพลงให้เล่นร่วมกันให้มากขึ้น ให้ค าแนะน า ช าชมเชยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักร่วมมือกันกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 
  ๒.ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ให้ความใกล้ชิดและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง  



๖ 

 

 

     ๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วม

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่นการไหว้ การยิ้ม  ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยใน
ตนเองจาก 
    -การประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    -การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -การประเมินภายในของสถานศึกษา 
    -โครงการหนูท าได้ 
    -ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๒.ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
    -โครงการออมทรัพย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
    -กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
    -แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน มุมต่าง แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
   -จัดหา ผลิต ส่ือ นวัตกรรมและสภาพแวดล้อม 
   -กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจส าหรับเด็กปฐมวัย 

๑.เด็กมีพื้นฐานการใช้ชีวิตท่ีต่างกัน บางคน
จะช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ ต้องคอยบอก
หรือช้ีแนะ จะมีปัญหาต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ท้ังการเรียน การเล่น และการช่วยเหลือ
ตนเอง 
 
 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 เนื่องด้วยเด็กมีสมาธิอยู่กับส่ิงท่ีเคล่ือนไหวได้นานกว่าปกติ ครูจะใช้ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์สอนให้เด็กในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม มารยาท  ประเพณีวัฒนธรรมท่ีควรปฏิบัติ การดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม ให้ดูตัวอย่างของเด็กๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฝึกให้มีสมาธิมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เช่นคลิปวีดีโอของเด็กญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

     ๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน แสวงหำควำมรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 

๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการ เช่น ศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และใช้เทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทาน
และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
    -โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    -โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการ 
เรียนรู้  
    -โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนและกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
    -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
    -โครงการจัดบริการช่วยเหลือเด็ก 
๒.เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
จินตนาการ จากโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
    -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
    -โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    -โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการ 
เรียนรู ้
    -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมทดลอง      
    -โครงการสอนแบบไฮสโคป 
    -โครงการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษา 
    -โครงการหนูท าได้ 

๑.เนื่องจากปัจจุบันเด็กจะอยู่กับโทรศัพท์
แท็บเล็ตมากเกินไป ท าให้เด็กมีสมาธิต่อ
การจัดกิจกรรมน้อยลง ความจ าก็จะส้ัน
และประกอบกับพื้นฐานการรับรู้ของเด็ก
แตกต่างกัน จึงมีปัญหาต่อการพัฒนา
ทักษะทางด้านสติปัญญา  
๒.จากการจัดกิจกรรมการทดลอง  
โครงการกิจกรรมท่ีต้องใช้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและลงมือท าการแก้ปัญหา การใช้
การตัดสินใจ เด็กมักจะให้ความสนใจและ
ต่ืนเต้นได้ไม่นาน พอหมดกิจกรรมครู
ซักถามมักจะนิ่งไม่ค่อยตอบ ไม่พูด เด็ก
ตอบได้ก็ตอบ เด็กท่ีฟังอย่างเดียวก็จะสรุป
ไม่ได้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เพราะไม่พูด 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์ แท็บเล็ต ครูให้หนังสือนิทานให้เด็กๆไปหัดเล่า
ให้ทีบ้านฟัง หลังจากฟังคุณครูเล่าให้ฟังซ้ าๆ ให้ค าชมเชย รางวัลแก่เด็กๆ  ครูฝึกกระบวนการหลายๆครั้งอย่าง
ช้า ๆ ทบทวน ฝึกให้เด็กเล่าตามความเข้าใจบันทึกลงในกิจกรรมทุกครั้ง และให้ผู้ปกครองช่วยถามหลังจาก
เสร็จกิจกรรม



๘ 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร:ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
     ๒.๑ มีหลักฐำนครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราชปี 2๕๖๐  ออกแบบการเรียนท่ีเตรียมความพร้อมไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
สอดคล้องกับชีวิตของครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร 
การจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชปี 2๕๖๐ และออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัย 
   -ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราชปี 2๕๖๐  ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
   -จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๖ หน่วยการเรียนรู้ พร้อม
กับจัดกิจกรรมวันส าคัญโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุม 
ท้ัง ๔ ด้านให้แก่ผู้เรียน 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
   -โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและ 
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมทดลอง      
   -โครงการสอนแบบไฮสโคป          -โครงการหนูท าได้ 
๒.เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
สอดคล้องกับชีวิตของครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น 
    - จัดกิจกรรมครบท้ัง ๖กิจกรรม โครงการต่างๆส่งส่งเสริมพัฒนาการก
ท้ัง ๔ ด้านตามแผนปฏิบัติการและตามชุมชนท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
     -กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์      -กิจกรรมไฮสโคป 
     -กิจกรรมวันส าคัญและกิจกรรมร่วมกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑. เด็กท่ีมีอายุอ่อนกว่าเพื่อนในรุ่น
เดียวกัน และมีปัญหาเรื่องสมาธิ อยู่ไม่
นิ่ง ตามเพื่อนไม่ทัน  จึงเกิดปัญหาใน
การจัดประสบการณ์หรือเตรียมความ
พร้อม เด็กจะงอแง 
 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 ครูต้องวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและคุยปรึกษากับผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมท่ี
หลายหลายและ พัฒนาความต้องการเด็กบางคนท่ีมีความต้องการแตกต่างจากเพื่อน ให้เด็กมีส่วนร่วมและเข้า
กับเพื่อนให้มากท่ีสุด โดยต้องเปล่ียนให้เรียนกับเพื่อนหลายๆกลุ่ม ให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อน โดยมีครูคอยดูแล 



๙ 

 

 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยที่เพียงพอกับช้ันเรียน 

๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.ครูมีความเหมาะกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครู 
ท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัยที่เพียงพอกับช้ันเรียน 
     -มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน ๒ คนเพียงพอกับ 
ช้ันเรียน  
     -มีจบเอกปฐมวัย ๑ คนและเป็นครูท่ีผ่านการอบรม 
และเป็นผู้มีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  
อีก ๑ คน 
 

๑.เวลาท่ีมีครูไปอบรม หรือประชุมสัมมนามักจะ
ดูแลเด็กไม่ท่ัวถึง เนื่องจากเด็ก ๒ ห้องมีจ านวน
มาก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก็จะยากขึ้น 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 ในฐานะโรงเรียนอนุบาลส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ควรมีครูท่ีสอน 
ในระดับปฐมวัย จ านวน ๓ คน ช่วยกันจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กท่ีอยู่นอกชนบท ได้มีโรงเรียนท่ีดี ได้เรียน
โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์พร้อม ควรเพิ่มจ านวนครูในระดับปฐมวัย เพื่อจะได้ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนได้ท่ัวถึง 
 
     ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ 
จัดกิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   -วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
   
 
 

๑. เนื่องจากปีนี้เป็นปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ การ
ประเมินต่างๆก็เปล่ียนตามหลักสูตร การ
ประเมิน เครื่องมือประเมินต่างๆเปล่ียนใหม่
ครูจึงใช้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาจัดท า 
ใช้เวลานาน เกิดปัญหาในการออกแบบการ
ประเมินได้ 
 
 



๑๐ 

 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
-ใช้แผนการจัดประสบการณ์ของสมเด็จพระเทพฯมาปรับใช้กับ
ความเหมาะสม 
    -ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร 
    -ประเมินพัฒนาการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -ใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๑.ครูจัดเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
    -มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
    -มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    -มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัวตามโครงการสาร
สัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
    -ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 จัดและส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการ จัดกิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โดยการกิจกรรมโครงการต่างๆ 
 

๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนเอือ้ต่อกำรเรียนรู้ เพียงพอ และปลอดภัย 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น 
ของเล่นหนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ปีนป่าย มุด ลอด ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้  

 
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม ให้แก่เด็กปฐมวัย   
     -สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย  มีมุม
ต่างๆเพียงพอกับเด็ก เช่นมุมหนังสือนิทาน มุมบ้าน มุมหมอ 
มุมบล็อก มุมพลาสติก  มุมกิจกรรมสร้างสรรค์ฯลฯ 
     -ส่ือภายนอกห้องเรียนมีห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย ซึ่งมีส่ือการ
จัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ห้องสะอาด  กว้าง ปลอดภัย 
     -ส่ือจากธรรมชาติคือต้นไทร เด็กๆ ได้เล่น ปีนป่าย มุด 
ลอด โดยมีครูคอยควบคุมการเล่น 

๑.อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมาก ๒๐ ปี  
ไม้ฝา กระดาน เริ่มผุกร่อนช ารุด 
๒.อาคารเรียนต่ ากว่าระดับถนน หน้าน้ า มีน้ า
ขังใต้ถุนอาคาร อาจมีสัตว์มีพิษท่ีแอบซ่อนอยู่ 
เป็นอันตรายต่อนักเรียน 

  
 

๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  (ต่อ) 



๑๑ 

 

 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
       ฝ่ายบริหารน าเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อปรับสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี สนามเด็กเล่นและอื่นๆ 
           ๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  

๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์   

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๑.ห้องเรียนและห้องส่ือปฐมวัย มีคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ใน
การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก  
๒.มีสัญญานระบบอินเตอร์เน็ต  ถึงห้องเรียน 
๓.ครูเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ในเรื่อง
ของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีสามารถ
น ามาจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก  

๑.เนื่องจากอาคารเรียนระดับปฐมวัยเป็น
อาคารไม้ มีใต้ถุน เวลาเด็กๆเล่น ท ากิจกรรม 
กระโดน เคล่ือนไหว สัญญาน เสียงมักจะ
หายไป ซึ่งมีปัญหาต่อการจัดกิจกรรม 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 ใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแทน  เคล่ือนไหวร่างกายนอกห้องเรียน ในระห้องเรียนจะเป็นการ
เคล่ือนไหวอยู่กับท่ีเวลาใช้เพลงเกม ก็จะงดใช้ส่ือเทคโนโลยี ครูเป็นผู้จัดกิจกรรม ใช้เสียงจากอุปกรณ์ท่ีมี 
           ๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ด าเนินการตามแผน และมีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประเมินประกนัคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเองประจ าปี น าผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุง ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.ระดับปฐมวัยก าหนดมาตรฐานปฐมวัย 
๒.ต้ังค่าเป้าหมายการของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  
๓.มีอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ด าเนินการตามแผน  
๔.มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
๕.ประเมินประกนัคุณภาพภายใน 
๖. มีการประเมินตนเองประจ าปี ใช้เครื่องมือในการเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
ในรูปแบบ SAR  
๗.น าผลไปพัฒนาและปรับปรุง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑. วางแผนการด าเนินจัดกิจกรรมเสริม การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
โรงเรียน หากเกิดกรณีเช่นปัญหาโรคระบาด 
Covid-19 หรืออื่นๆเพื่อด าเนินการตาม
แผนงานตามโครงการกิจให้บรรลุกิจกรรมได้
อย่างมีคุณภาพ 



๑๒ 

 

 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
วางแผนปรับโครงการในแผนปฏิบัติการให้มีโครงการท่ีสามารถปฏิบัติจ านวนน้อยลง แต่เปล่ียนวิธีการ

เป็นกิจกรรมท่ีสามารถจัดร่วมกันได้ เพื่อจะได้ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

ผลการประเมินตนเอง  ระดับดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำรพัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 
ผลการประเมินตนเอง  ระดับดี  

๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

 ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
๒.ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐาน 
๓.ครูมีแบบประเมินตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 
๔.มีโครงการกิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กครบท้ัง ๔ ด้าน 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
   -โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม 
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เครื่องมือการเรียนรู ้
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมทดลอง      
   -โครงการสอนแบบไฮสโคป           
   -โครงการหนูท าได้ 
  -โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนและกิจกรรมบัณฑิตน้อย 
  -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
  -โครงการจัดบริการช่วยเหลือเด็ก 

๑.วางแผนปรับโครงการ จัดกิจกรรมเสริม
โครงการหรือกิจกรรมท่ียังไมไ่ด้ด าเนินการ 
กรณีโรงเรียนหยุดในกรณีพิเศษต่างๆ น าเข้า
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียน 
 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 ครูระดับปฐมวัยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ   
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจะพัฒนาตนเอง และ
ออกแบบในการจัดกิจกรรม ผลิตส่ือ ใช้เทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  



๑๓ 

 

 

     ๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเล่นลงมือท ำอย่ำงมีควำมสุข 
ผลการประเมินตนเอง  ระดับดีเลิศ  
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม 
๒.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ตอบสนองการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่ม 
๓.จัดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ จากหลายมุม หลาย
แหล่งเรียนรู้ เด็กได้เลือกเล่นและลงมือท า 
   -โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมทดลอง      
   -โครงการสอนแบบไฮสโคป           
   -โครงการหนูท าได้ 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
   -โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   -โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม 
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เครื่องมือการเรียนรู ้

๑.ในการจัดกิจกรรมท่ีมีกระบวนการสอน มี
อุปกรณ์การทดลอง มีส่ือการสอนจ านวนหลาย
ช้ินท่ีให้เด็กต้องลงมือปฏิบัติจริง  มักจะเกิด
ปัญหาเรื่องของการควบคุมเด็ก การจัดเตรียม
อุปกรณ์ เพราะมีครูเพียงตนเดียว ท าให้
กิจกรรมล้าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตาม

ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้โครงการ
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบมาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพมากท่ีสุด  ท้ังนี้ครูก็ต้องศึกษาและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ได้แนวทาง เทคนิควิธีการท่ีใหม่ๆเกิดความสนใจแก่เด็กๆ  ท่ีส าคัญต้องมีครูท่ีเพียงพอกับ
การรจัดกิจรรม 

 
     ๓.๓ จัดบรรยำกำศในห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีทีเ่หมำะสมกับวัย 
ผลการประเมินตนเอง  ระดับดีเลิศ  
  ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเทปลอดภัยมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุม
ประสบการณ์ จัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเช่นป้านนิเทศ การดูแลต้นไม้ 
เก็บกวาดห้องเรียน เก็บของเล่น  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้ของเด็ก กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ่นให้คิดและหา
ค าตอบเป็นต้น 
 
 
 



๑๔ 

 

 

๒. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
  ๑.ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัยมีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก 
พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์ ได้รับการสนับสนุนการจัดมุม
ประสบการณ์การโครงการไฮสโคป จึงท าให้มีมุมมากขึ้นมีอุปกรณ์ท่ี
น่าสนใจ 
  ๒.จัดกิจกรรมท่ี เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนเช่นป้านนิเทศ การดูแลต้นไม้ เก็บกวาดห้องเรียน เก็บของ
เล่น  มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้น 
  ๓.ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้
ของเด็ก กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ่นให้คิด 

1.ในช่วงหน้าฝนมักจะมีกล่ินเหม็นของน้ าขัง
ใต้ถุนอาคาร อากาศไม่ถ่ายเท เวลาเด็กเข้า
ห้องน้ า ราดน้ าจะมีกล่ินเหม็นขึ้นบริเวณ
ห้องเรียน 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 ฝ่ายบริหารน าเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในปีต่อไป  ครูเรียนรู้การใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เหมาะสมกับช่วงอายุ แก้ปัญหาระยะความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
โทรศัพท์แทน คอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้ของเด็ก กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ่นให้คิดและหาค าตอบ 
 
     ๓.๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และกำรพัฒนำเด็ก      ผลการประเมินตนเอง  ระดับดีเลิศ   
   ๑. ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินท่ีได้พัฒนาคุณภาพเด็ก แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  
    -การประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    -การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    -การประเมินภายในของสถานศึกษา 
    -ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
    -ประเมินจากการสังเกต  การประเมินของ สพป.สท.๑ โดย
ให้เด็กได้ลงมือท าในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
 
 

๑.เด็กมีพัฒนาการและการรับรู้ท่ีต่างกัน 
ครูก็จะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของเด็ก  
ผลไปพัฒนา แต่เด็กก็ยังไม่ค่อยจะทันเพื่อน
เด็กไม่กระตือรือรน้ ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ 



๑๕ 

 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
๒.วิเคราะห์ผล ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินท่ีได้พัฒนาคุณภาพ
เด็ก แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    -บันทึกข้อมูลรายบุคคล 
    -การประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    -การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

  
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น  

 ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วยกิจวัตรประจ าวัน  กิจกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายไม่ใช่
ข้อสอบมีการวิเคราะห์ผลเด็กเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลและอายุของเด็ก น าผลท่ีได้
ปรึกษาผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น (ต่อ) 
 (ต่อ) 



๑๖ 

 

 

2. ประเมินตนเองด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                      
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ระดับดีเลิศ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 
ชั้น จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 28 72.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 2  23 68.86 
ประถมศึกษาปีท่ี 3  19 66.70 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 24 72.60 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 29 74.50 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 23 64.10 

รวมเฉลี่ย 146 69.89 
  
 

สรุปผลความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - - 19 9 28 100 
ป.๒ ๒3 - 5 18 - 18 78.26 
ป.๓ 19 - - 19 - 19 100 
ป.๔ ๒4 - - 24 - 24 100 
ป.๕ ๒9 - - 29 - 29 100 
ป.๖ 23 - 2 13 8 21 91.30 
รวม ๑46 - 7 122 17 139 95.21 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - 5 15 8 23 82.14 
ป.๒ ๒3 - 3 4 16 20 86.96 
ป.๓ 19 - - 7 12 19 100 
ป.๔ ๒4 - - 22 2 24 100 

ป.๕ ๒9 - - 21 8 29 100 

ป.๖ 23 - - 21 2 23 100 
รวม ๑46 - 8 90 48 138 94.52 

 
  3) ผู้เรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - - 19 9 28 100 
ป.๒ ๒3 - - 23 - 23 100 
ป.๓ 19 - - 19 - 19 100 
ป.๔ ๒4 - - 24 - 24 100 

ป.๕ ๒9 - - 29 - 29 100 

ป.๖ 23 - - 23 - 23 100 
รวม ๑46 - - 137 9 146 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

  4) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 
ระดับชั้น จ ำนวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - - 19 9 28 100 
ป.๒ ๒3 - - 23 - 23 100 
ป.๓ 19 - - 19 - 19 100 
ป.๔ ๒4 - - 24 - 24 100 

ป.๕ ๒9 - - 29 - 29 100 

ป.๖ 23 - 1 22 - 23 100 
รวม ๑46 - 1 136 9 145 99.32 

 
  5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปำนกลำง 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา  2562 

วิชำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
รวม 

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 10 18 7 16 16 12 79 54.11 
คณิตศาสตร์ 11 17 7 6 4 13 58 39.73 
วิทยาศาสตร์ 15 15 12 6 16 12 76 52.05 
สังคมศึกษา 8 18 15 23 24 18 106 72.60 
ประวัติศาสตร์ 15 15 11 23 21 13 98 67.12 
สุขศึกษาและพลศึกษา 28 22 19 24 29 23 145 99.32 
ศิลปะ ดนตรี 24 20 19 23 29 21 136 93.15 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 23 19 23 29 22 141 96.58 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 10 8 5 3 16 8 50 34.25 
หน้าท่ีพลเมือง 9 22 18 24 26 23 122 83.56 
ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) 11 10 12 4 14 11 62 42.47 
คอมพิวเตอร์ 28 23 19 24 29 23 146 100 

รวม 194 211 163 199 253 199 1219 69.58 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 

  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
ระดับก ำลังพัฒนำ 

ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (RT) ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.05 59.71 51.38 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 (RT) 
ปีกำรศึกษำ 2562 แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

18 
 

64.29 26 92.86 24 85.72 

 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖2 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(RT)   

       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖2 

 
กำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖2 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน 

ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นท่ี     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

 

สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
การอ่านออกเสียง ๕๓.๓๐ 67.12 43.05 

การอ่านรู้เรื่อง ๕๕.๘๐ 65.77 59.71 
รวม 2 สมรรถนะ ๕๔.๕๕ 66.45 51.38 



๒๐ 

 

 

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2560 - 2562 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ด้านภาษา 61.53 44.57  
ด้านค านวณ 45.38 46.74  
ด้านเหตุผล 54.50 39.31  

รวมควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน 53.80 43.54  
 

กำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖2 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 54.13 39.75 44.88 44.50 
ระดับเขตพื้นท่ี 48.61 33.69 34.54 31.70 
ระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2560 ปี 256๑ ปี 2562 
ภาษาไทย ๕๑.๐๓ 5๕.0๙ 54.13 

คณิตศาสตร์ ๕๑.๘๘ ๔๗.๐๗ 39.75 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๔๑ ๓๙.๐๙ 44.88 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๙.๒๒ ๔๗.๗๖ 44.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับยอดเยี่ยม  
  2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับยอดเยี่ยม  

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - - 19 9 28 100 
ป.๒ ๒3 - - - 23 23 100 
ป.๓ 19 - - 2 17 19 100 
ป.๔ ๒4 - - - 24 24 100 

ป.๕ ๒9 - - - 29 29 100 

ป.๖ 23 - - 23 - 23 100 
รวม ๑46 - - 44 106 146 100 

 
  3) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒8 - - 19 9 28 100 
ป.๒ ๒3 - - 23 - 23 100 
ป.๓ 19 - - 19 - 19 100 
ป.๔ ๒4 - 1 23 - 23 95.83 
ป.๕ ๒9 - - 29 - 29 100 
ป.๖ 23 - 1 19 3 22 95.65 
รวม ๑46 - 2 132 12 144 98.63 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

  4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
ระดับดีเลิศ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน 
รวม 

(สมส่วน) 
ร้อยละ ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
อ้วน ท้วม สม

ส่วน 
ป.๑ ๒8 - 3 3 2 20 20 71.43 
ป.๒ ๒3 1 4 2 1 15 15 65.22 
ป.๓ 19 - 2 - 2 15 15 78.95 
ป.๔ ๒4 1 3 1 3 16 16 66.67 
ป.๕ ๒9 4 4 1 4 16 13 44.83 
ป.๖ 23 6 1 6 2 8 8 34.78 
รวม ๑46 12 17 13 14 90 90 61.64 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนร่ำงกำย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 
ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน ผลกำรประเมิน ร้อยละ 

ป.๑ ๒8 28 100 
ป.๒ ๒3 22 95.62 
ป.๓ 19 19 100 
ป.๔ ๒4 24 100 
ป.๕ ๒9 29 100 
ป.๖ 23 23 100 
รวม ๑46 145 99.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

1.3 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำ 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

นักเรียนได้รับการพฒันาตามศักยภาพของผู้เรียน 
นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น สามารถ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมต่างๆ  ห่างไกลยาเสพติด   
มีการด าเนินงานตามกระบวนการ โครงงานคุณธรรม
ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการรักษาส่งเสริม
และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ดูแลรักษาความสะอาดและรักษา
ส่ิงแวดล้อมสวยงาม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เป็นท่ียอมรับของชุมชนสังคม  
           ผู้เรียนในทุกระดับช้ันประถมศึกษา  
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการใช้เทคโนโลยี  
ด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ 
ก้าวทันความทันสมัย  แต่ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ในด้านการเรียนอย่างหลากหลาย ใส่ใจ ตระหนักและ
กระตือรือร้นในการเรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย ขยัน ประหยัด  ความรับผิดชอบในหน้าท่ีอย่าง
ยั่งยืน 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องได้อย่างชัดเจน 
2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ส่ือการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายโดยเน้นกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ 
4. หาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ
ระดับชาติ (RT , NT , O-Net) 

 
แนวทำงพัฒนำ 
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อให้ครูใช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอนครู จัดหาและผลิตส่ือนวัตกรรมส่ือเทคโนโลยี เทคนิควิธสอนมาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนตรงตามศักยภาพผู้เรียน พัฒนานักเรียนในด้านความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  ครูร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  

- จ าท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น  
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 

 



๒๔ 

 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน ระดับดีเลิศ 
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ระดับดีเลิศ 
 2.3 โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดีเลิศ 
 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับดีเลิศ 
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับดีเลิศ 
 

 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำ 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบ ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการ
ประเมินคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ กระบวนการ
บริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ใน
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง จึง
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า 

1. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารห้องปฏิบัติการ ห้อง
คอมพิวเตอร์ท่ีรวดเร็ว ให้พอเพียงกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
๔. ครูควรศึกษาหาความรู้ จัดหาและผลิตส่ือ 
นวัตกรรมท่ีทันสมัยก้าวทันโลกอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  
๕. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

 
แนวทำงพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 

 
          



๒๕ 

 

 

 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้            
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด าเนินการอย่างมีระบบน าไปประยกุต์ใช้มี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตรงตามศักยภาพและความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล         
         4. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง 
         5. มีรูปแบบการบริหารงาน การจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 
 3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้              
ระดับดีเลิศ 
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับยอดเยี่ยม 
 

 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำ 
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นความภูมิใจความตระหนัก 
กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความ
น่าเช่ือถือ กระบวนการเรียนการสอนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงสรุปความรู้ด้วยตนเอง น าข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาคภูมิใจและรักในท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประสิทธิผลด้านการจัดการ
เรียนการสอน ครูต้องบริหารจัดการช้ันเรียน รวมถึง
นวัตกรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างสรรค์กิจกรรม
ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 



๒๖ 

 

 

แนวทำงพัฒนำ 
1. ผู้เรียนในทุกระดับช้ันประถมศึกษา ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย         

ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านเน้นคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ มีวินัย 
ขยัน ประหยัด พัฒนาอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ครูต้องประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

4. พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

ส่วนที่  3  ภำคผนวก  
 
 
 

บนัทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงช่ือ   
(นายสนิท   ภู่รา) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

 
                                        ลงช่ือ 

(นายนพดล  อินทร์ลับ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 
 

 ประกำศโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
เร่ือง  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
......................................................... 

 
 โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอก ท่ีสะท้อน
สภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ  และก าหนดแนวทางในการ ขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไก ปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑4 พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 
            
                            

                                                       ลงช่ือ .......................................................  
                                                                 (นายสังวาลย์  ทองงาม) 

                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
 
    
    ลงช่ือ ........................................................... 

                                               (นายสนิท  ภู่รา) 
                                                  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                      โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
 

 
 
 
 



๒๙ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้สมวัย 
  1. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
  2. เด็กเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ 
  3. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
  4. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยได้  
  5. เด็กหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ท่ีดีและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
  1. เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  
   2. รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 
  3. ยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น 
   4. มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี 
   ๕. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
  ๖.ช่วยเหลือแบ่งปัน 
   ๗.สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๘. เด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
  2. เด็กมีวินัยในตนเองตามวัย 
  3. เด็กประหยัดและพอเพียง   
 4. เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  ๕. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว ้การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  
 เป็นต้น 
  ๖. เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว  
 เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๗. เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้   
  ๘. แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ สามารถส่ือสารได้  
 1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
 ๒. เด็กตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ 
 ๓. เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
 ๔. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  
 ๕. เด็กสามารถคิดเชิงผล 
 ๖. การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 ๗. เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
 ๘. ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  



๓๐ 

 

 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
 2. ออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และไม่เร่งรักวิชาการ 
 ๓. เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น  และการลงมือปฏิบัติ 
 ๔. ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
 ๕. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น   
 ๖. มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๑. จ านวนครูเพียงพอกับช้ันเรียน 
 ๒. จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
  ๓. มีครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัย 
  ๔. มีครูท่ีผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 
 สถานศึกษา   
  2. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก   
  ๓. ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการกิจกรรม 
  ๔. มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   
  ๔. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว   
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอ และปลอดภัย   
  1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัย  
  2. จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  
  ๓. ส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
  ๔. มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
  ๕. มีส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 
 ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   ๑. มีส่ือเทคโนโลยีให้บริการท่ีทันสมัย  และเพียงพอ 
   ๒. มีส่ือการเรียนรู้ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครู 
   ๓. ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
  ๒. ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
  ๓. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๕. มีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๖. ติดตามผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๗. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  



๓๑ 

 

 

 
 
มาตรฐานท่ี ๓   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
  1. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
  2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ในหลักสูตรสถานศึกษา 
          3. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นลงมือท าอย่างมีความสุข 
  1. ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  
           ๒. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบัติอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ  
               และความสามารถ 
           ๓. กิจกรรมตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
           ๔. การจัดประสบการณ์มีหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
           ๕. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓.๓  จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
           ๑.ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท และปลอดภัย 
           ๒. มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก 
           ๓. มีมุมประสบการณ์ และจัดกิจกรรม 
           ๔. การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
           ๕. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 
           ๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการท่ี    
               หลากหลาย 
           ๒. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาเด็ก 
           ๓. น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 
           ๔. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๕. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 



๓๒ 

 

 

 

 

 

 

ประกำศโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
เร่ือง  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
......................................................... 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 

 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป   
  

     ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
            
                           

                                                       ลงช่ือ  
                                                          (นายสังวาลย์   ทองงาม) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

  
 

                  ลงช่ือ                                                                                            
                                    (นายสนิท   ภู่รา) 

                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนประถมศึกษำ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี 
     สถานศึกษาก าหนด 

  2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
     ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

  3)  ผู้เรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ 
     แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

  4) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
  5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
           3) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
  4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน  
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
 

 

 



๓๔ 

 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ  
      สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 
 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
 เร่ือง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

..................................................................... 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)  มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ของระดับปฐมวัยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

      ลงช่ือ ......................................................... 
                (นายสังวาลย์  ทองงาม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สมวัย 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ท่ีดีและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ สามารถส่ือสารได้  
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ๗๔.๓๕ ดี 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี   
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สมวัย 

๗๘ ดีเลิศ 

 1. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ๘๐ ดีเลิศ 
 2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ 

๘๐ ดีเลิศ 

 3. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ๗๕ ดี 
 4. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยได้  ๗๕ ดี 
 5. เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิง่เสพติด ระวังภยัจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม  

๘๐ ดีเลิศ 

  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ท่ีดีและควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 

๗๘.๑๓ ดีเลิศ 

 1. เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรูส้ึกได้เหมาะสม  ๘๐ ดีเลิศ 
 2. รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ๗๕ ดี 
 3. ยอมรับและพอใจในความสามารถ ผลงานของตนเองและผู้อื่น ๗๕ ดี 
 4. มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี ๘๐ ดีเลิศ 
 ๕. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๘๐ ดีเลิศ 
 ๖.ช่วยเหลือแบ่งปัน ๘๐ ดีเลิศ 
 ๗.สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ๗๕ ดี 
 ๘. เด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม 

๗๓.๑๓ ดี 

 1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ๗๐ ดี 
 2. เด็กมีวินัยในตนเองตามวัย ๗๕ ดี 
 3. เด็กประหยัดและพอเพียง   ๗๕ ดี 
 4. เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๗๕ ดี 
 ๕.เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย  
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 

๗๕ ดี 



๓๗ 

 

 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

 ๖.เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เชน่ ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

๗๐ ดี 

 ๗. เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้   ๗๕ ดี 
 ๘.แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ๗๐ ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
แสวงหาความรู้ สามารถส่ือสารได้  

๖๘.๑๓ ดี 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ๗๐ ดี 
๒.เด็กต้ังค าถามและค้นหาค าตอบ ๖๕ ดี 
๓. เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  ๗๐ ดี 
๔. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  ๖๕ ดี 
๕. เด็กสามารถคิดเชิงผล ๖๕ ดี 
๖. การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ๗๐ ดี 
๗. เด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการ ๗๐ ดี 
๘.ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  ๗๐ ดี 

 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอ และปลอดภัย   
 ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ๗๖.๐๕ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

๗๐.๓๓ 
ดี 

 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

๗๕ ดี 

 2. ออกแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อม  
และไม่เร่งรักวิชาการ 

๗๐ ดี 

๓.เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น  และการลงมือปฏิบัติ ๗๗ ดีเลิศ 
๔. ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก 
แต่ละบุคคล 

๗๐ ดี 

๕.หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชมุชน
และท้องถ่ิน   

๖๐ ดี 

๖.มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๗๐ ดี 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๗๗.๕๐ ดีเลิศ 
 ๑. จ านวนครูเพียงพอกับชั้นเรียน ๘๐ ดีเลิศ 
 ๒. จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ๗๕ ดี 



๓๘ 

 

 

 ๓. มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย ๗๕ ดี 
 ๔. มีครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 

๘๐ ดีเลิศ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   

๘๐ ดีเลิศ 

 2. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   

๘๐ ดีเลิศ 

 ๓. ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการกิจกรรม ๘๐ ดีเลิศ 
 ๔. มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   ๘๐ ดีเลิศ 

 ๔. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว   ๘๐ ดีเลิศ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพียงพอ และปลอดภัย   

๗๘ ดีเลิศ 

 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีความ
ปลอดภัย  

๘๐ ดีเลิศ 

2. จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม  

๘๐ ดีเลิศ 

 ๓. ส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ๗๕ ดี 
 ๔. มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย ๗๕ ดี 
 ๕. มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ๘๐ ดีเลิศ 
 ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๗๓.๓๓ ดี 

  ๑. มีสื่อเทคโนโลยีให้บริการที่ทันสมัย  และเพียงพอ ๗๐ ดี 
  ๒. มีสื่อการเรียนรู้ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ของคร ู

๗๕ ดี 

  ๓. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็ก 

๗๕ ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

๗๗.๑๔ ดีเลิศ 

 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

๘๐ ดีเลิศ 

 ๒. ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ๗๐ ดี 
 ๓. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๘๐ ดีเลิศ 

 ๔. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ๗๕ ดี 
 ๕. มีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

๘๐ ดีเลิศ 

 ๖. ติดตามผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานประจ าปี ๘๐ ดีเลิศ 
 ๗. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ๗๕ ดี 



๓๙ 

 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นลงมือท าอย่างมีความสุข 
   ๓.๓  จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๗๓.๕๐ ดี 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการครบทุกด้านอย่าง
เต็มศักยภาพ 

๗๕ ดี 

 1. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  ๗๕ ดี 

 2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕ ดี 

 3. ครูจัดกิจกรรมที่สง่เสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ๗๕ ดี 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น 
ลงมือท าอย่างมีความสุข 

๗๒ ดี 

 1. ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  ๗๕ ดี 
 ๒. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบัติอย่างอิสระ 

ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ ๗๐ ดี 

 ๓. กิจกรรมตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ๗๐ ดี 
 ๔. การจัดประสบการณ์มีหลากหลายรูปแบบ จากแหลง่เรียนรู้หลากหลาย ๗๕ ดี 
 ๕. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง ๗๐ ดี 
  ๓.๓  จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 

๗๓ ดี 

 ๑.ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท และปลอดภัย ๗๕ ดี 
 ๒. มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ๗๕ ดี 
 ๓. มีมุมประสบการณ์ และจัดกิจกรรม ๗๕ ดี 
 ๔. การมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ๗๐ ดี 
 ๕. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ  
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

๗๐ ดี 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๔ ดี 

 ๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

๗๕ ดี 

 ๒. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาเด็ก ๗๕ ดี 
 ๓. น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ๗๕ ดี 
 ๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ๗๐ ดี 
 ๕.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ๗๕ ดี 

สรุปผลกำรประเมินทั้ง ๓ ด้ำน ๗๔.๙๔ ด ี
 



๔๐ 

 

 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ         
                     ระดับ 5  ยอดเย่ียม          ค่าเฉล่ีย 4.50 -   5.00      ร้อยละ  90   ขึ้นไป                    
                     ระดับ 4  ดีเลิศ               ค่าเฉล่ีย 3.75  -   4.49      ร้อยละ  76   -  89     
               ระดับ 3  ดี                    ค่าเฉล่ีย 3.00 -   3.74     ร้อยละ  60   -  75   
      ระดับ 2  ปานกลาง          ค่าเฉล่ีย 2.50 -   2.99     ร้อยละ  50   -  59 
               ระดับ 1  ก าลังพัฒนา       ค่าเฉล่ีย 0.00  -   2.49      ต่ ากว่าร้อยละ    49 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

 
 

 

 

 
ประกำศโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 

เร่ือง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
-------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และด้านประถมศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับโรงเรียน  ใน
การพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ลงวันท่ี 11  
สิงหาคม 2561 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีการศึกษา 2562 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
          ลงช่ือ  

      (นายสังวาลย์   ทองงาม) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ด้ำนประถมศึกษำ 

 
             มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
             มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
             มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ / ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 75 ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน    75 ดี 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร คิดค านวณตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

78 ดี 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

75 ดี 

๓) ผู้เรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 

80 ดีเลิศ 

๔) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 80 ดีเลิศ 
๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  70 ดี 
๖) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  

70 ดี 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 85 ดีเลิศ 
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  78 ดี 
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจใน 
ความเป็นไทย 

85 ดีเลิศ 

3) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ 
หลากหลาย 

78 ดี 

 4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

80 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 75 ดี 

1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน    75 ดี 

2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  75 ดี 



๔๓ 

 

 

3) โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

75 ดี 

4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

75 ดี 

5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

75 ดี 

6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

75 ดี 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 78 ดี 

1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์
โดยการปฏิบัติจริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

75 ดี 

2) ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75 ดี 

4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

75 ดี 

5) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 ดี 

 
เกณฑ์ระดบัคณุภำพของมำตรฐำนกำรศกึษำ ด้ำนประถมศึกษำ 

คะแนนร้อยละ ระดบัคณุภำพ แปลคณุภำพ 
90.00 - 100 5 ยอดเย่ียม 

80.00 – 89.99 4 ดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ดี 
60.00 – 69.99 2 ปานกลาง  
00.00 – 59.99 1 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรศกึษำระดบัปฐมวัย ปกีำรศกึษำ 2562 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย/ 

ร้อยละ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน/
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1คุณภำพของเด็ก 74.35 79.02 +4.67 ดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

78.00 84.30 +6.3 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

78.13 83.06 +4.93 ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม   

73.13 78.72 +5.59 ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

68.13 69.98 +1.85 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  76.05 86.26 +10.21 ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

70.33 80 +9.67 
ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 77.50 85 +7.5 ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 80 100 +20 ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

78 84 +6 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

73.33 80 +6.67 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

77.14 88.57 +11.43 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 73.5 82.67 +9.17 ดีเลิศ 
1.จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการครบ
ทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

75 86.67 +11.67 ดีเลิศ 

2.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่น 
ลงมือท าอย่างมีความสุข 

72 80 +8 ดีเลิศ 

3.จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

73 80 +7 ดีเลิศ 

4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

74 84 +10 ดีเลิศ 

 
 
 
 



๔๕ 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรศกึษำระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน ปกีำรศกึษำ 2562 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย/ 

ร้อยละ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน/
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 77.86 88.61 +10.75 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน    75.50 82.43 +6.93 ดีเลิศ 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

78.00 82.55 +4.55 ดีเลิศ 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

75.00 94.52 +19.52 ยอดเยี่ยม 

๓) ผู้เรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่ม
หรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 

80.00 100.00 +20.00 ยอดเยี่ยม 

๔) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

80.00 99.32 +19.32 ยอดเยี่ยม 

๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

70.00 69.58 -0.42 ปานกลาง 

๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  

70.00 48.60 -21.40 ก าลังพัฒนา 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 80.25 94.78 +14.53 ยอดเยี่ยม 
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

78.00 100.00 +22.00 ยอดเยี่ยม 

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
และมีความภูมิใจใน 

ความเป็นไทย 

85.00 100.00 +15.00 ยอดเยี่ยม 

3) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและความ 

หลากหลาย 

78.00 98.63 +20.63 ยอดเยี่ยม 

 4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

80.00 80.48 +0.48 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

75.00 81.67 +6.67 ดีเลิศ 

1) โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีชัดเจน    

75.00 84.29 +9.29 ดีเลิศ 

2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบ PDCA  

75.00 81.43 +6.43 ดีเลิศ 



๔๖ 

 

 

3) โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

75.00 80.00 +5.00 ดีเลิศ 

4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

75.00 80.00 +5.00 ดีเลิศ 

5) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทาง
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

75.00 82.86 +7.86 ดีเลิศ 

6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

75.00 81.43 +6.43 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

76.00 85.71 +9.71 ดีเลิศ 

1) ครูสามารถ จัดการเรียน รู้ ให้ นั ก เรียน เกิ ด
กระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

75.00 85.71 +10.71 ดีเลิศ 

2) ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

80.00 85.71 +5.71 ดีเลิศ 

3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75.00 87.14 +12.14 ดีเลิศ 

4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75.00 80.00 +5.00 ดีเลิศ 

5) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75.00 90.00 +15.00 ยอดเยี่ยม 
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           ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
            ท่ี   29/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด้ำนปฐมวัยและด้ำนประถมศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

………………………………………….. 
 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักใน
การเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ลงวันท่ี 6  สิงหาคม 2561 

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.1 นายนพดล    อินทร์ลับ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
1.2 นายเทียม    จรวุฒิพันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโวง้บ่อ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายสนิท    ภู่รา             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
1.4 นางสาวหรรษา   บุญนายืน   ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
1.5 นางศิริพร    ครุธจู  ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ/เลขานุการ 

         มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางอรัญญา   ขันอินทร์        ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       ประธานกรรมการ 
2.2 นางเกศชฎากานต์   พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวหรรษา  บุญนายืน ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       ประธานกรรมการ 
3.2 นางศิริพร    ครุฑจู  ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
3.3 นางนิสากร    วุฒิสารเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
3.4 นางอรทัย    จินดาประสาน ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
3.5 นางสาวธนพร  เอี่ยมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

 
4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562
ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวหรรษา  บุญนายืน ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       ประธานกรรมการ 
4.2 นางเกศชฎากานต์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       รองประธานกรรมการ 
4.3 นางนิสากร  วุฒิสารเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.4 นางอรทัย  จินดาประสาน ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.5 นางอรัญญา  ขันอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.6 นางศิริพร   ครุฑจ ู  ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.7 นางสาวอรุณี  โสภา  ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.8 นางสาวขนิษฐา  หุ่นสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.9  นายทะนงศักดิ์  สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)       กรรมการ 
4.10 นางสาวจันตรี  แย้มไพเราะ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)   กรรมการ 
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4.11 นางสาวดารารัตน์  หล่อประดิษฐ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)    กรรมการ 
4.12 นางสาวธนพร  เอี่ยมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)  กรรมการและเลขานุการ 
4.13 นางปราณี   ครุฑจู เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปีการศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  26  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

(ลงช่ือ) 
            (นายนพดล  อินทร์ลับ) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 
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ผลท่ีเกิดกับเด็ก ตามฐานกิจกรรม “เพราะทุกส่ิงไม่หยุดนิ่ง” 
วิธีด าเนินการและการจัดกิจกรรม 

ฐานท่ี 1 อย่าหยุดนิ่ง “ภารกิจพิชิตข้ามเมือง” 
ยานพาหนะต่างๆ ท่ีจะเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนี้ เช่น จักรยานสกูตเตอร์  โรลเลอร์สเก็ต จักรยานสาม

ล้อ สเก็ตบอร์ด  เส้นทางท่ีจะเป็นในกิจกรรมนี้ ได้แก่ พื้นหญ้า พื้นยางมะตอยพื้นกรวด พื้นทราย พื้นอิฐ 
บนกระเบ้ืองและแผ่นหิน และอื่นๆให้เด็กๆร่วมสังเกต สัมผัส ยานพาหนะแต่ล่ะประเภทอย่างละเอียด  
พร้อมท้ังอธิบายความรู้สึกท่ีสัมผัสหรือบีบวัสดุและพื้นผิวนัน้ๆ ว่ายางล้อชนิดใดมีลักษณะแข็งจากการเติมลม
ยาง ยางล้อ ชนิดใดมีลักษณะนุ่ม พร้อมท้ังให้เด็กๆ บอกเล่าจาก ประสบการณ์ของเด็กเกี่ยวกับพาหนะชนิด
ใดง่ายต่อการควบคุม ต่อมาให้เด็กๆลองต้ังสมมุติฐาน พื้นผิวแต่ละพื้นผิวเหมาะแก่การ  ขับ การเล่ือน 
การดึง หรือการบังคับยานพาหนะแบบใด แล้วยาน พาหนะประเภทใดท่ีไม่เหมาะกับพื้นผิวแต่ละประเภท 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก (เด็กรู้อะไร/เด็กท าอะไรได้/เด็กรู้สึกอย่างไร) 
คุณครูเริ่มกิจกรรมจากการต้ังค าถามกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสนใจ สงสัย รู้สึกตื่นเต้น มีความสุขกับ

การร่วมกิจกรรม  เด็กๆ ต้ังใจฟัง รู้จักซักถาม สามารถตอบค าถามได้เป็นอย่างดี และต่อด้วยเหตุการณ์สมมุติ
ให้เด็กๆ ขับรถตามพื้นผิวต่างๆ โดยใช้รถลากบนพื้นผิวต่างๆ และการขี่สกูดเตอร์  ขี่จักรยาน เด็กๆ รู้ว่าวัตถุท่ี
เคล่ือนไหวได้ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของพืน้ผิวหรือผิวสัมผัส เช่นผิวขรุขระเกิดการเสียดทานระหว่างล้อ
ท าให้วัตถุเคล่ือนไหวได้ช้า พื้นผิวมีลักษณะล่ืนและเรียบท าให้วัตถุเคล่ือนท่ีได้เร็ว 

 



๕๑ 

 

 

ฐานท่ี 2 การเคล่ือนไหวกับค าศัพท์ รูปภาพ และเสียงเพลง “ความรู้สึกกับการเคล่ือนไหว” 
 

 เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้เราสามารถเข้าใจความรู้สึกได้ผ่านการเคล่ือนไหวหรือแสดงท่าทางต่างๆได้ลอง
พูดคุยกับเด็กๆ ทราบหรือไม่ว่าเราเข้าใจความรู้สึกทางสีหน้าได้อย่างไร  บ่อยครั้งเพียงแค่มองก็สามารถท าให้
เรารับรู้อารมณ์ แล้วว่าบุคคลนั้นมีความสุขอย่างมากหรือก าลังไม่พอใจออกจากสีหน้า นอกจากสีหน้า 
ร่างกายของเราก็สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ เช่นกัน ลองเล่นเกมทายอารมณ์กับเด็กๆผ่าน
ท่าทางต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ อารมณ์  ให้เด็กๆช่วยกันยกตัวอย่างท่าทางท่ีแสดงออกว่าก าลังรู้สึกมี ความสุข 
หรือโศกเศร้า คุณครูอาจเตรียมเรื่องเล่าหรือสถานการณ์ท่ีมี การแสดงอารมณ์ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก (เด็กรู้อะไร/เด็กท าอะไรได้/เด็กรู้สึกอย่างไร) 
คุณครูเริ่มกิจกรรมจากการต้ังค าถามกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสนใจ สงสัย รู้สึกตื่นเต้น มีความสุขกับ

การร่วมกิจกรรม  เด็กๆ ต้ังใจฟัง รู้จักซักถาม สามารถตอบค าถามได้เป็นอย่างดี และต่อด้วยการให้เด็กๆ 
แสดงออกตามท่าทางอารมณ์ต่างๆ การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง เคล่ือนไหวจากเรื่องท่ีเล่า เด็กๆ ปฎิบัติได้
อย่างมีความสุข 
 
  
 



๕๒ 

 

 

 
ฐานท่ี  อื่นๆ  นิทรรศการ ของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอ าเภอคีรีมาศ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

แนะน ำอุปกรณ์ในกำรทดลอง  สำธิตกิจกรรมกำรทดลอง 

สรุปข้ันตอนกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์น้อยในระดับปฐมวัย 

 



๕๓ 

 

 

 
 
 
 
 
           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 
 
 
 
 

ดร.พยอม  วงษ์พูล  คณะผู้อ ำนวยกำรในอ ำเภอคีรีมำศ  คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เย่ียมชมนิทรรศกำร 
และฐำนกำรจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะครูและเด็กด้วยควำมอบอุ่น ยินดี เป็นกันเอง 

ดร.พยอม  วงษ์พูล  คณะผู้อ ำนวยกำรในอ ำเภอคีรีมำศ  คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เย่ียมชมนิทรรศกำร 
และฐำนกำรจัดกิจกรรม ร่วมกับคณะครูและเด็กด้วยควำมอบอุ่น ยินดี เป็นกันเอง 

 



๕๔ 

 

 

1 กำรจัดสภำพแวดล้อมในชั้นเรียน ก่อนและหลังกำรจัดตำมแนวคิดไฮสโคป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ตัวชี้วัดความส าเร็จ มุมการจัดประสบการณ์มีส่ือการเรียนรู้ ดังนี ้
 1. มุมบล็อก : มีส่ือส าหรับเล่นก่อสร้าง ส่ือท่ีแยกออกและประกอบได้ ส่ือท่ีบรรจุและเทออก ส่ือท่ีเล่น
สมมติ ภาพถ่ายต่าง ๆ  

 



๕๕ 

 

 

2. มุมบ้ำน :  มีส่ือประเภทวัสดุประกอบอาหารและการรับประทาน ส่ือเล่นสมมติและเลียนแบบ ส่ือท่ีเหมือน
ของใช้ในบ้านท่ีสะท้อนชีวิตเด็ก ภาพถ่าย และรายการอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มุมศิลปะ : ส่ือประเภทกระดาษ วัสดุระบายสีและพิมพ์ภาพ  วัสดุส าหรับผูก ติด รัด ตอก วัสดุส าหรับพื้น
และท าต้นแบบ วัสดุส าหรับปะติด วัสดุส าหรับวาดและตัด  



๕๖ 

 

 

4. มุมหนังสือและมุมเขียน : หนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ นิตยสาร วัสดุประกอบการเล่านิทาน วัสดุส าหรับ
การเขียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. มุมวิทยำศำสตร์ : อุปกรณ์การทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.มุมดนตรี 



๕๗ 

 

 

3. กำรวำงแผน ปฏิบัติ และทบทวน (PDR) ในห้องเรียน 



๕๘ 

 

 

 


