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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. เด็กมีน  าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและร่างกายแข็งแรง
คล่องแคล่ว   

- กิจกรรมช่ังน  าหนัก และวดัส่วนสูง 
- กิจกรรมเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงไดโ้ดยไมต่้องกางแขน 
- กิจกรรมกระโดดขาเดยีวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว 
- กิจกรรมวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
- กิจกรรมรับลูกบอลที่กระดอนจากพื น 
- โครงการหนูน้อยวัยใส  ใส่ใจเรียนรู้  มุ่งสู่นักประดิษฐ์แห่งโลก
จินตนาการ 

2. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย - กิจกรรมตรวจสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับร่างกาย ได้แก่ ผม ศรีษะ 
หู มือ เท้า ตา จมูก ปาก ฟัน ผิวหนัง เสื อผ้า 
- กิจกรรมเสรมิสร้างสุขนิสยัที่ด ี

3. เด็กปฏิบัตตินดูแลความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ
โรค 

- กิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนามด้วยความปลอดภัย  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการลา้งมือทุกครั งก่อนรับประทานอาหาร
เพื่อป้องกันเชื อโรค 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้่โลกกว้าง 

4. เด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมและรู้จัก
ยับยั งช่ังใจ 

- โครงการหนนู้อยวยัใส  ใสใ่จเรียนรู้  มุง่สูน่กัประดิษฐ์แหง่

โลกจินตนาการ 

- กิจกรรมรักการอ่านหนูน้อยนักเล่า 
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5. เด็กช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง - โครงการหนูน้อยวัยใส  ใส่ใจเรียนรู้  มุ่งสู่นักประดิษฐ์แห่งโลก
จินตนาการ (กิจกรรมโฮมรูมฝึกวินัย/ช่วยเหลือตนเอง) 
- โครงการหนูน้อยรักคุณธรรม จรยิธรรมและ รักความเป็นไทย 
(กิจกรรมรักการออม) 

6. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

- โครงการหนูน้อยรักคุณธรรม จรยิธรรมและ รักความเป็นไทย 
- กิจกรรมเวรประจ าวัน 
- กิจกรรมหนูน้อยจติอาสา 

7. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยที่ดี - โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้่โลกกว้าง  
- โครงการหนูน้อยรักคุณธรรม จรยิธรรมและ รักความเป็นไทย 
(กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม) 

8. เด็กสนทนาโต้ตอบ และเลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจไดเ้หมาะสมกับวยั - โครงการหนนู้อยวยัใส  ใสใ่จเรียนรู้  มุง่สูน่กัประดษิฐ์แหง่

โลกจินตนาการ (กิจกรรมหนนู้อยนกัเลา่/กิจกรรมเรียนรู้

อาเซยีน) 

- กิจกรรมเลา่เร่ืองประกอบนิทาน กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน  

- กิจกรรมโฮมรูมเก่ียวกบัขา่วประจ าวนั 

9. เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด และคดิแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

- โครงการหนนู้อยวยัใส  ใสใ่จเรียนรู้  มุง่สูน่กัประดษิฐ์แหง่

โลกจินตนาการ  

- โครงการสง่เสริมความเป็นเลศิทางวชิาการและประกนั

คณุภาพ(กิจกรรมแขง่ขนัทกัษะงานวิชาการปฐมวยั) 

- โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 

  

  จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมของครูในแต่ละวัน สามารถแยกรายละเอียดผลการพัฒนาจากกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ดังนี คือ 

  เด็กร้อยละ 95.24 ที่ได้ระดับดีขึ นไป  มีน  าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่ว 
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมประจ าวันเพ่ือเสริมประสบการณ์ ที่เน้นประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเครื่องเล่นสนาม สังเกตพฤติกรรมเด็ก สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ประสาทสัมผัส
ทั ง 5 และการทรงตัวโดยได้มีการบันทึกเป็นระยะ บันทึกการดื่มนม ส ารวจชั่งน  าหนัก และวัดส่วนสูง พร้อมจดบันทึก
อย่างต่อเนื่อง 
  เด็กร้อยละ 96.83 ที่ได้ระดับดีขึ นไป สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดย
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยเด็ก โดยครูจัดกิจกรรมโฮมรูม  และจัดกิจกรรมในห้องเรียนในเรื่อง
การรักษาสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการตรวจสุขภาพร่างกาย 
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เช่น ผม ศีรษะ หู มือ เท้า ตา จมูก ปาก ฟัน ผิวหนัง เสื อผ้า และจดบันทึกพัฒนาการเด็กเป็นระยะ  
  เด็กร้อยละ 93.65 ที่ได้ระดับดีขึ นไป สามารถปฏิบัติตนดูแลความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้  และสอดแทรกใน
กิจกรรมโฮมรูมหลังจากเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าหอ้งเรียนเรื่องปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค ตลอดจนการดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม  
  เด็กร้อยละ 95.24 ที่ได้ระดับดีขึ นไป ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมและรู้จักยับยั งชั่งใจ 
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  เด็กร้อยละ 100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป ช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรง การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน 
กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า และบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละหน่วย
การเรียนและมีการบันทึกการออมทรัพย์ ครูจัดกิจกรรมโฮมรูมหลังจากเคารพธงชาติทุกเช้าเกี่ยวกับการให้ความรู้เด็ก
ช่วยเหลือตนเอง การเก็บรองเท้าเรียงบนชั นวางรองเท้าให้เรียนร้อย การเก็บอุปกรณ์ส่วนตัว  สอนเรื่องให้มีวินัยใน
ตนเอง พร้อมบันทึกการจัดกิจกรรมทุกวัน  
  เด็กร้อยละ 100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมเวรประจ าวันดูแลท าความสะอาดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยวันจันทร์ พุธ เป็นเวร
เด็กหญิง และ วันอังคาร พฤหัสบดี เป็นเวรเด็กชาย และวันศุกร์เป็นเวรร่วมกัน โดยเวรมีหน้าที่ทิ งขยะและรดน  าต้นไม้
หน้าห้องเรียนด้วย และครูจัดกิจกรรมโฮมรูมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลต้นไม้หน้าห้องเรียน จัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่นหน่วยการเรียนรู้ต้นไม้ที่รัก และบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใน
หน่วยการเรียนรู้พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละหน่วย
การเรียนรู้และบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างสม่ าเสมอ  
  เด็กร้อยละ 99.47 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่เน้นการปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน จัดกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม และจัดกิจกรรม
โฮมรูมหลังจากเคารพธงชาติทุกเช้าเกี่ยวกับการเข้าแถวชื อขนมตอนกลางวัน การเข้าแถวตัดถุงนม การเข้าแถวรับ
อาหารว่างตอนเช้าจากครู  การเก็บรองเท้าเรียงบนชั นวางรองเท้าให้เรียบร้อย และมารยาทการรอเข้าห้องน  าห้องส้วม
ตามล าดับ 
  เด็กร้อยละ 92.06 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เหมาะสมกับวัย โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แต่ละวัน กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบนิทาน 
กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน กิจกรรมรักการอ่าน แสดงบทบาทสมมุติ พร้อมบันทึกผลพฤติกรรมลง
ในแบบบันทึกพัฒนาการหลังการจัดกิจกรรมทุกครั ง และกิจกรรมโฮมรูมเกี่ยวกับข่าวประจ าวัน ประสบการณ์ต่างๆ ใน
วันหยุด เช่น ท าอะไรบ้างในวันเสาร์-อาทิตย์ การป้องกันโควิด-19 เป็นต้น  
 เด็กร้อยละ 94.84 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดย
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ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมทดลอง 20 กิจกรรม พร้อมบันทึกผลการจัดกิจกรรม 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้สูงข้ึนกว่าเดิม 
  -  จัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจ าวันให้ครบถ้วน 
  -  จัดกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบถ้วน และสรุปผลการด าเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  -  จัดกิจกรรมซ่อมเสริมส าหรับเด็กท่ีพัฒนาการด้านต่างๆ ช้ากว่าเพ่ือน 
  -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยเน้นที่
ผู้ปกครองเป็นหลัก 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทภายในชุมชน   

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศกึษา  
- กิจกรรมการก าหนดและจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดครูให้ครบทุกชั นเรียน - โครงการจัดจา้งลูกจ้างช่ัวคราว ตามสญัญาจ้างเลขท่ี  1/2562 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

3. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการจดัประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง 

-โครงการพัฒนาครสูู่มืออาชีพ 4.0 

4. สถานศึกษาจัดหาสื่อตามความจ าเป็น รวมทั งจัดสภาพแวดล้อม
ทั งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

- โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้่โลกกว้าง 

5. สถานศึกษามีสื่อเพื่อการเรยีนรู ้สื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอต่อ
การจัดประสบการณ ์

- โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการและประกันคณุภาพ 

6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมบูรณาการการปฏิบัติงาน 

- โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในให้มีประสิทธิผล 

 

 จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น 
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการเรื่องต่างๆ โดยสามารถแยกรายละเอียดในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ดังนี คือ 
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทภายใน
ชุมชน ในระดับด ีโดยได้ด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยและก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ที่ชัดเจน 



5 

 

 

 

และบูรณาการวิชาต้านทุจริตศึกษาในหน่วยการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา และจัดท าเอกสารรูปเล่มเรียบร้อย
ตั งแต่ต้นปีการศึกษาเพ่ือไว้ใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ของครู และเพ่ือการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด  
  สถานศึกษาจัดครูให้ครบทุกชั นเรียน ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเป็นครู
ประจ าชั นอนุบาลปีที่ 3 และจัดครูที่เคยมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นครูประจ า
ชั นอนุบาลปีที่ 2  
  สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
จัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน ตามความต้องการของตนเองและสถานศึกษา ตามโอกาสที่เอื ออ านวยที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ น และสนับสนุนให้ครูค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยให้ครูรายงานการพัฒนาตนเอง
ทุกครั งทีไ่ด้เข้าประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  
  สถานศึกษามีการจัดหาสื่อตามความจ าเป็น รวมทั งจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย ในระดับดีเลิศ โดยได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย จัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย จัดสัดส่วนพื นที่สนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่นอย่างเพียงพอ
และปลอดภัย จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์  
  สถานศึกษามีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ ในระดับดีเลิศ โดยได้
ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทุกชั นเรียนเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบูรณาการการ
ปฏิบัติงาน ในระดับดเีลิศ โดยได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท าผลรายงานการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และน าส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  
 

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงข้ึนกว่าเดิม 
          1. ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติได้จริง และน าผลที่เกิดขึ นในส่วนที่ต้องปรับปรุงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญต้องจัดให้มีการ
ประเมินทบทวนหลักสูตรเมื่อสิ นปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
          2. สถานศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญมากขึ น ต้องเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ไม่คิดโยกย้ายงานหรือ
สถานที่ท างาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบต่อเนื่อง 
          3. สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั ง
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
          4. สถานศึกษาต้องส ารวจและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามให้สวยงามและปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่
เสมอ และควรจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าห้องเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนมากยิ่งขึ น และ
จัดท าห้องสื่อมอนเตสเซอรี่ในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับเด็ก 
          5. สถานศึกษาต้องส ารวจและซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
          6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความ
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เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้พร้อมและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ น 
 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 

รายการประเมินตามมาตรฐาน กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

1. ครูจัดประสบการณต์่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตใจอยา่งเต็มความสามารถ   

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และจดักิจกรรมทดลอง  
20 กิจกรรม  เช่น กิจกรรมภูเขาไฟระเบิด กิจกรรมงเูต้นระบ า 

2. ครูฝึกประสบการณต์รงให้เด็กเล่นและสามารถปฏิบตัิงานตามที่
มอบหมายได้อย่างมีความสุข 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- โครงงานเรื่องกระดาษติดปีก หัวใจบินได้  
- กิจกรรมทดลอง 20 กิจกรรม วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย เช่น กิจกรรมตึกจ าลอง  กิจกรรมสิ่งใดเกิดก่อนกัน 

3. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อและ
เทคโนโลยีตามศักยภาพของเด็ก 

- โครงการหนูน้อยเรียนรูสู้่โลกกว้าง  
- โครงงานกระดาษติดปีก หัวใจบนิได ้

4. ครูจัดการประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริง เพื่อน าผลที่ได้
จากการประเมินนั นไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับ
การพัฒนาเด็ก 

- โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการและประกันคณุภาพ  
- กิจกรรมสร้างสรรค์ศลิปะ   
- กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบนิทาน  
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานวิชาการปฐมวัย 

 

  จากการด าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ตามข้อมูลในตารางข้างต้น 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาครูในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี คือ 

  ครรู้อยละ 100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทาง
รา่งกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจอย่างเต็มความสามารถ โดยครูได้ด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรมประจ าวันและด าเนิน
ตามแผนครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน จัด
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง และตอบค าถามทีเ่ด็กสงสัยใคร่รู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่าง
ครบถ้วนผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
  ครรู้อยละ 100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถในการฝึกประสบการณ์ตรงให้เด็กเล่นและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้อย่างมีความสุข โดยครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใ์นแต่ละวัน ที่เน้น
การปฏิบัติ การบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และบันทึกพัฒนาการเด็ก  และ
การจัดกิจกรรมทดลอง 20 กิจกรรม วิทยาศาสตร์น้อย เช่นกิจกรรมตึกจ าลอง  ซึ่งเด็กเลือกท่ีจะทดลองกิจกรรมนี  โดย
ที่เด็กๆแต่ละกลุ่มมีการวางแผน วาดภาพออกแบบ โครงสร้างตึกก่อนที่จะทดลอง และมีการสรุปการบันทึกผลการ
ทดลองโดยการวาดภาพ ผลการทดลอง และครูจัดกิจกรรมโฮมรูมหลังจากเคารพธงชาติทุกเช้าเกี่ยวกับข้อปฏิบัติใน
การเล่น การปฏิบัติตน มีการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกครั ง  
  ครรู้อยละ 100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กใช้
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สื่อและเทคโนโลยีตามศักยภาพของเด็ก โดยครูได้ด าเนินการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์ 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์ที่ห้องคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษา รวมทั งแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้วย  
  ครรู้อยละ  100 ทีไ่ด้ระดับดีขึ นไป มีความสามารถจัดการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง เพ่ือน าผลที่
ได้จากการประเมินนั นไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก โดยครูได้ด าเนินการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านตามแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งมีการบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ครบถ้วน 
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง  
 

  แนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 - ครูต้องจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นที่ส าหรับมุมประสบการณ์
มากขึ น และโครงการจัดห้องสื่อมอนเตสเซอรี่ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ น เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีมากขึ นเหมาะสมกับช่วงอายุ และความสนใจของเด็กเพ่ือการจัด
ประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
        - ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 -  ผู้บริหารต้องใช้กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ  

1. เด็กมีน  าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและร่างกาย
แข็งแรงคล่องแคล่ว 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 95.24  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

2. เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็น
นิสัย 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 96.83 
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

3. เด็กปฏิบัติตนดูแลความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 93.65 
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

4. เด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม
และรู้จักยับยั งชั่งใจ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 95.24  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

5. เด็กช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

6. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 100   
ได้ระดับดีขึ นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

7. เด็กมีมารยามตามวัฒนธรรมไทยที่ดี ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 99.47  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

8. เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 92.06  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

9. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 94.84  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสอดคล้องกับบริบทภายใน
ชุมชน 

ระดับดีเลิศ ระดับดี  

       2. สถานศึกษาจัดครูให้ครบทุกชั นเรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       3. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัด
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       4. สถานศึกษาจัดหาสื่อตามความจ าเป็น รวมทั งจัด
สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       5. สถานศึกษามีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

       6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบูรณาการการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดเีลิศ ระดับดเีลิศ  

1. ครจูัดประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทาง ร้อยละ 80  ร้อยละ 100   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจอย่างเต็มความสามารถ ได้ระดับดีขึ นไป ได้ระดับดีขึ นไป 

2. ครฝูึกประสบการณ์ตรงให้นักเรียนเล่นและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

3. ครจูัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
สื่อและเทคโนโลยีตามศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

4. ครจูัดการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการประเมินนั นไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ นไป 

 

 

 


