
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล             
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ       
พ.ศ. 2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและจัดการ และการจัดประสบการณ์    
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา         
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

   

  

                                                                                     
 (นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

           รักษาการในต าแหน่งโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
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               สรุปผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  สพป.สท ๑ 

โดย นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ  
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี
................................................................................. ............................................................................................ 
              ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
              จากผลการด าเนินการ  งาน โครงการและกิจกรรม ในระดับปฐมวัย (จัดการเรียนการสอน  
(อนุบาล ๒ – ๓) มีครูผู้สอนจ านวน ๑ คน ที่รับผิดชอบ จ านวน ๒ ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๒๔ คน ประสบ
ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้ว่า อยู่ใน
ระดับคุณภาพ   ดี  รายละเอียดระดับคุณภาพ 
               - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
               - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ  ดี 
               - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดี 
             ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก  
                มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียน/
ครูผู้สอนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมส าหรับเด็ก
อายุ ๓ – ๖ ปีบริบูรณ์ น ามาจัดเป็นกิจวัตรประจ าวันได้ และจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ทีเ่หมาะสมกับวัยของเด็ก ได้แก่  

     การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น ความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหว โดยครู ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้ง เครื่องเล่นสนาม โยนบอล และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เด็กเล่นหรือท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน  

      การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพ่ือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ฝึกวาดภาพระบายสี 

ปั้นดินน้ ามัน  ขย ากระดาษต้ัง  ฝึกการแต่งกาย  สามารถหยิบจับสิ่งของได้ตามต้องการ 

          การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สุขนิสัยที่ดี  ครูจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ์ได้ด้วยตนเอง แสดงออกทางศิลปะ การแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบ  เน้นย้ าในเรื่อง

ของความสะอาด ขนาดของการแต่งกายที่เหมาะสม การรับประทานอาหารอาหารกลางวัน  (โรงเรียน

ด าเนินการ) และรู้จักวิธีเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด  

(รวมทั้งหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกวิธีด้วยตนเอง) สุขภาพอนามัย ตรวจเล็บ ร่างกาย ผม รวมทั้งการแปรง



ฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน การนอน เป็นการให้เด็กพักผ่อน พักสมอง เมื่อตื่นนอน ก็ดื่มอาหารเสริม 

(นม) รู้จักการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ เก็บของเล่นเข้าท่ี   มีการตรวจสอบน้ าหนักและส่วนสูง ตาม

เกณฑ์ของกรมอนามัย อย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนสอดแทรกให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  

โดยการมอบหมายงาน จัดกลุ่มท างาน ครูสังเกต ความพึงพอใจในผลงาน 

           มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เน้นย้ าเรื่องการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน ช่วยเหลือตนเองได้ จากการแต่งตัวด้วยตนเอง  
รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง เก็บของ
เล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองและการใช้สิ่งของพอเพียง
ด้วยตนเอง รู้จักการแบ่งปัน  เด็กต้องมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  การไหว้ การนั่ง การเดิน  การมีระเบียบ
วินัยการทิ้งขยะได้ถูกที่   การรู้จักกล่าวค า “ สวัสดี  ขอบคุณ    ขอโทษ   ไม่เป็นไร” ตามสถานการณ์  
สามารถยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
            มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนาโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ สามารถอ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้น าได้ และที่ส าคัญสามารถเขียนชื่อตนเองได้ บอกลักษณะส่วนประกอบ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เด็กสนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียน ใช้ประโยคต่าง ๆ ได้  สามารถบอกข้อมูลพ้ืนฐานง่าย ๆ ของครอบครัวได้ เช่น ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุคคลที่
ใกล้ชิด สถานที่อาศัย 
ความต้องการพ้ืนฐานของตนเองได้  ร่วมกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกล้าพูดแสดงความ
คิดเห็น 
และสามารถรู้จักการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม รู้จักพยัญชนะไทย สามารถนับจ านวน  1-10  และรู้ค่าของ
จ านวนได ้
            ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กและกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตร
เดิม 
            จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก
คน จากสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนปฐมวัย มีจ านวน ๑ คน รับผิดชอบ ๒ ชั้น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก 
ปฐมวัย คุณสมบัติครบที่จะสอนปฐมวัยได้ แต่เหตุผลและความจ าเป็น ก็ได้ ศึกษา วางแผน และด าเนินการโดย



ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแต่ การ
ประเมินสมรรถนะ การตรวจร่างกาย รวมทั้งการจัดท ามุมประสบการณ์  
             ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาเอก/
สาขาวิชา ที่สอน ตามโครงการที่ก าหนด การประชุมอบรมที่หน่วยงานจัดการประชุมอบรมรวมทั้งการน าเด็ก
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย เช่นกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการแข่งขันกีฬา รวมทั้ง
การศึกษาดูงานสถานศึกษาใกล้เคียงหรืออ่ืน ๆ 
             การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง ส่วนใหญ่การจัด
สภาพแวดล้อม เน้นที่สภาพแวดล้อมภายใน ตั้งแต่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์  ครูน าเด็กมาเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  (งานสาน) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกท าขนมครกจากวิทยากรในชุมชน   นอกจากนี้ยัง ศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมภายนอก 
ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ นักวิทยาศาสตร์น้อยที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีข้ึน  ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนาในวัดใกล้ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและเข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู  และครูพระในเขตบริการ 
              การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ห้องเรียนของตน มีสื่อเทคโนโลยี ครบ ตั้งแต่ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผ่น CD 
ประกอบการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการน านักเรียนไปห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
              มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนการสอน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การ

แสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ได้แก่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

                 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
                 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูได้
ด าเนินการกับเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
                 ๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย สุขนิสัยดีและกล้ามเนื้อแข็งแรง 
                 ๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภาพจิตดีงาม ร่าเริงแจ่มใส เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม 
                 ๓. พัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต รักสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักการแบ่งปัน             
และช่วยเหลือผู้อื่น 



                 ๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
                 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ประสบการณ์ส าคัญ  
ที่ครูใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน โดยได้รับความร่วมมือกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ก็คือ ว่า การจัดกิจกรรม
ประจ าวันของครู ครูได้มีหลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน ตามความสนใจของเด็ก กิจกรรมครอบคลุมเด็ก และ
เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น เล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกหนึ่ง คือ
ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ครู ได้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
                  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนได้ด าเนินตามแบบประเมินครอบคลุมทุกด้านแล้ว สิ่งที่ครู ได้ค านึงถึง
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  
                  ๑.เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กได้เรียนรู้ ชื่อ นามสกุล อวัยวะ การรักษาความสะอาด การระมัดระวัง
อันตราย                 

          ๒.บุคคลและสภาพแวดล้อม เรียนรู้ด้าน ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน บุคคลต่าง ๆ  
มารยาทในสังคม การอยู่ร่วมกันในครอบครัว และสังคม 

        ๓.ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ พลังงาน 

                  ๔.สิ่งรอบตัว การใช้ชีวิตประจ าวัน 

                  การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการ ส าคัญ ๔ ข้อ สรุป ได้ว่า ให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญการรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย              
อยู่ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
  
  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ตั้งอยู่หมู่ 2 ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ 64160 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล
2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย    โทรศัพท์ 087-3499254 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ ด ารงต าแหน่ง
รักษาการ  ในต าแหน่งผู้อ านวยการที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ตั้งแต่   24  ก.พ.  2563       ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  1  
เดือน 
 
 
 

  
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านน้ าพุ  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย    

โดยมีนายทา  ถมทอง เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  จ านวน  17  ไร่  2  งาน  57  ตารางวา 
วันที่ 13 ตุลาคม  2515  ทางราชการได้อนุญาตให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านน้ าพุ   

ประชาชน  จึงพร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจ านวน  1  หลัง  และเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 (ปัจจุบันอาคารเรียนชั่วคราวทางราชการได้อนุญาตให้รื้อ
ถอนแล้วเนื่องจากช ารุดใช้การไม่ได้  แล้วน าไม้ที่ใช้ได้ไปสร้างโรงอาหาร 1 หลัง) 
         พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ  จ านวน  1  หลัง  4 ห้องเรียน                 
ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 
          พ.ศ.2522  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ(แยกจากโรงเรียนบ้านน้ าพุ) 
          พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูเพิ่มอีก  1 หลัง 
         พ.ศ.2525   คณะครู และกรรมการโรงเรียนพร้อมประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างอาคารทรงไทย                   
ส าหรับอ่านหนังสือ จ านวน 1 หลัง (ต่อมาใช้เป็นร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน) 
         พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ ป.1 ฉ อีก 4 ห้องเรียน 
         พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/36 จ านวน 1 หลัง 

1.1 ขอ้มลูทั่วไป 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1.2 ประวตัิโรงเรยีนโดยย่อ 



         พ.ศ.2533 คณะครู  – กรรมการโรงเรียนและประชาชนได้พร้อมกันสร้างโรงอาหารส าหรับนักเรียน
จ านวน 1 หลัง (โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว และงบประมาณร่วมกันบริจาค) 

พ.ศ.2535 คณะครู-กรรมการโรงเรียนและประชาชน ได้พร้อมกันสร้างอาคารไทยเพ่ิมข้ึนต่ออีก
จ านวน 1 หลัง  รวมเป็นอาคารไทย 2 จั่ว ปัจจุบันเป็นห้องสมุดโรงเรียน 
          พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างส้วม จ านวน 1 หลัง 2 ที ่
         พ.ศ.2537คณะครู-กรรมการโรงเรียนและประชาชนได้พร้อมกันสร้างโรงรถส าหรับจอดรถจักรยาน
ของนักเรียน จ านวน 1 หลัง โดยร่วมกันบริจาค 
         พ.ศ.2538 คณะครู- คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนได้พร้อมใจกันสร้างร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน             
จ านวน 1 หลัง โดยร่วมกันบริจาค 
          พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม จ านวน 1 หลัง 4 ที ่
         พ.ศ.2539  คณะครู-กรรมการโรงเรียนและประชาชนได้พร้อมกันสร้างสนามวอลเล่ย์บอล จ านวน 1 
สนาม     โดยใช้งบการบริจาค 
          พ.ศ. 2541 ได้ก่อสร้างส้วม จ านวน 1 หลัง 4 ที่ โดยใช้งบการบริจาค 
          พ.ศ. 2548 สร้างที่แปรงฟัน 1 ที่ โดยใช้งบจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน้ าพุ 
          พ.ศ. 2550 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเล่ย์บอล โดยใช้งบการบริจาค 
 พ.ศ. 2554 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล  ห้องส้วมโรงเรียน  โดยงบบริจาค 
จากชมรมคนร้อยฝัน  500,000  บาท  
 พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
แบบ สปช. 202/26 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป 1 ฉ  
 พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันสร้างโดมบริเวณหน้า 
เสาธงงบประมาณ 300,000  บาทและนายถวิล   เสือสุวรรณ และชาวบ้านหมู่ที่ 2  บริจาคเงินสร้างถนน
คอนกรีต      จ านวน 258,000 บาท และถมดินบริเวณรอบโรงเรียน จ านวน 500  เที่ยว  
 พ.ศ. 2560 คณะครู-กรรมการโรงเรียน ผู้น าชุมชน หมู่ 2 หมู ่3 หมู่ 8 และประชาชนได้พร้อมใจกัน
สร้างบ้านพักครู จ านวน  1  หลัง   ต่อเติมโรงรถให้นักเรียนได้ใช้และเปลี่ยนหลังคาโดมเป็นแมนทัลชีส แบบ
มาตรฐาน โดยใช้งบบริจาค 
 พ.ศ. 2561  

-  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2562  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 104/26  ขนาด  4  ห้องเรียน              
เป็นจ านวนเงิน  2,278,000   บาท    

-  ได้สร้างสนามยางแบบถาวรในอาคารโดม 1 โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนต าบล
บ้านน้ าพุ   เป็นเงินงบประมาณ 480,000 บาท 
 -  ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและสปอตไลท์ ณ สนามโดม 1 พร้อมใช้งานและให้บริการชุมชน จัดหาโดย
ใช้              งบบริจาคประมาณ  30,000  บาทน าทีมโดย ผอ.พิรุณ   กาสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขา
ทองผางับ ร่วมกับคณะครูและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น 



 - ปรับปรุงเสาธง ซุ้มพระ ป้ายโรงเรียน โดยใช้งบบริจาคจากชุมชนและศิษย์เก่าประมาณ 80,000บาท 
 - ปรับปรุงห้องสมุดและทาสีรั้ว โดยใช้งบบริจาคจากชุมชนและศิษย์เก่าเป็นจ านวนเงิน 130,000 บาท 
          ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562  เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา จ านวน 8 
ห้องเรียน    มี ข้าราชการครู 6 คน   เจ้าหน้าทีธุ่รการ  1  คน  ครูพีเลี้ยง 1  คน พนักงานบริการ 1  คน         
รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 9  คน มีนักเรียนจ านวน  99  คน 
 

ขนาดพื้นที่ 
  โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 17 ไร่  2  งาน 57 ตารางวา  ดังนี้ 
  1. แปลงที่ตั้งอาคารเรียนมีทั้งสิ้น  8  ไร่   
  2. แปลงที่เป็นสถานที่ปลูกไม้สัก  9 ไร่  2 งาน 57 ตารางวา   

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  มีความมุ่งม่ันในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  และค่านิยมอันดีงาม มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์   เป็นแหล่งเรียนรู้และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและ

ชุมชน  ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นประเพณีไทย  มี

จิตสาธารณะ  สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ค าขวัญโรงเรียน 
  เรียนดี  คุณธรรมเด่น  เน้นความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี  เพ่ือศักดิ์ศรีของเด็กไทย 

ปรัชญาโรงเรียน 
  สีล   รกฺเขถ  เมธาวี   “ผู้ฉลาด  ควรรักษาศีล” 
สีประจ าโรงเรียน 
  ชมพู  หมายถึง  อบอุ่น  มีพลัง  มีความสมดุล  กระตือรือร้น  มีชีวิตชีวา และพละก าลัง 
อักษรย่อ ข.ท.   

แผนที่โรงเรียน 
 
 

 

  
 
  

 
 
 
 



 
 

 
1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงเชิงเขา  มีภูเขาล้อมรอบ มีประชากร

ประมาณ          840 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเขาทองผางับ และวัดเทพประทานพร   
วนอุทยานน้ าตกสายรุ้ง     เขาหลวง  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  หาของป่าขาย  ท านา และรับจ้างทั่วไป  
เนื่องจากเป็นป่าเบญจพรรณ   ภูเขา       ที่ราบสูงค่อนข้างแห้งแล้ง  ประชากรส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป    คือ  ประเพณีลอยกระทง   สรงน้ าพระ  วันสงกรานต์
และรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
          2) การศึกษาผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา  ระดับ  ประถมศึกษาปีที่  6 และปริญญาตรี 
อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
                  ค้าขาย    ร้อยละ  10 
                  เกษตรกร   ร้อยละ 40 
                  รับจ้าง    ร้อยละ  60 
          ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
                   พุทธ    ร้อยละ  95 
                   คริสต์    ร้อยละ  5 
           รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี  24,000  บาท / ปี จ านวนคนต่อครอบครัว  4  คน 

 
 
 
  

1)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

พนักงาน
บริการ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 -         5 - 2 1 

หมายเหตุ  เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  คือ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  และครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
 
 

1.3 ขอ้มลูสภาพชมุชนโดยรวม 

1.4 ขอ้มลูบคุลากร 



2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ต่ ากว่า
ปวช. 

ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
2562 

1 - - 4 4 - 

 
3) วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 
2562 

1 1 1 3 - - 

 
 4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 2 25 
2.การศึกษาพิเศษ 1 25 
3.ภาษาไทย - - 
4.นาฏศิลป์ 1 25 
5.ปฐมวัย 1 25 

รวม 5 100 
 

5)  ภาระงานครูพี่เลี้ยงเด็ก 
 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1.ภาษาไทย 1 15 
2.รัฐประศาสนศาตร์ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

รวม 3 15 
 
 
 



 
 
 
  
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายพิษณุวัฒน์    มั่นหมาย    โทรศัพท ์087-3499254 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ ด ารงต าแหน่ง
รักษาการ  ในต าแหน่งผู้อ านวยการที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ตั้งแต่   24  ก.พ.  2563       ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  1  
เดือน 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  ปีการศึกษา  2562  รวม   99    คน 
 

ระดับชั้น 

 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 

อ.1 1 8 7 15 15 

อ.2 1 4 5 9 9 

รวม 2 12 12 24 24 

ป.1 1 5 5 10 10 

ป.2 1 7 4 11 11 

ป.3 1 4 5 9 9 

ป.4 1 5 9 14 14 

ป.5 1 8 9 17 17 

ป.6 1 5 9 14 14 

รวม 6 34 41   75 75 

รวมทั้งหมด 8 46 53     99  99 

1.5 ขอ้มลูผูบ้รหิาร 

1.6 ขอ้มลูนกัเรยีน 



 
 
 จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 
1. ห้องสมุด 15 9 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 15 9 
3.  โรงอาหาร 15 9 
4.  แปลงเกษตร 15 9 
5.  สวนหย่อม 15 9 
6.  สนามฟุตบอล 15 9 
7.  สนามวอลเลย์บอล 15 9 
8.  สนามเด็กเล่น 15 9 

 
 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 
1. วัดเขาทองผางับ 15 9 
2.  น้ าตกสายรุ้ง - - 
3.  วัดเทพประทานพร 15 9 
4.  การสานเข่ง 15 9 
5.  อบต.บ้านน้ าพุ - - 
6.  สวนนงนุช  จ.ชลบุรี - - 

 
 
 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณปี  2562                                   - 
- เงินนอกงบประมาณ 482,727 
-เงินอ่ืนๆ 
  -งบสนับสนุนการทอดป่าจากศิษย์เก่า 

 
- 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      482,727 

1.8 ขอ้มลูงบประมาณ 

1.7 ขอ้มลูการใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศกึษา  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-การแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่ม              
ประจ าปีการศึกษา  2562 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

กลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง 

-การแข่งกีฬากลุ่ม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้า  

กลุ่มโรงเรียนสายรุ้ง 

 

 

 

 

 

1.9 ผลงานท่ีประสบความส าเรจ็ในปีการศกึษา 2562 



 
 

 

การขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการวัดประเมินพัฒนาการเด็ก มีกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนใน
แต่ละจุดเน้นระดับปฐมวัย ดังนี้ 
    1. พัฒนาการด้านร่างกาย 

สภาพปัญหาแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม มีผลท าให้สุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคคลที่อยู่
ในสังคม นับวันแต่จะแย่ลงซึ่งส่งผลกระทบถึงนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อม      เพื่อ
ป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มในวัยปฐมวัย  

โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง เพ่ือมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน สามารถเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพที่ดี 
จึงมีกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพัฒนาการด้านร่างกาย ดังนี้  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนรอบด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
        - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
         - กิจกรรมอาหารเสริมนม 
         - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
         - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
         - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
      - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
               - กิจกรรมกลางแจ้ง 
      - กิจกรรมกีฬา 
         - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
   
    2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็น
คนดี  
การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญยิ่งในการที่จะใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  มีความสามารถท่ี
จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ  พึงประสงค์เหมาะสม
แก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทย 

ส่วนที่  2  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 



 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก โดยให้ความส าคัญสูงสุดกับการพัฒนา  ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ จึงมีกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ดังนี้  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนรอบด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
         - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
         - กิจกรรมนิทานแสนสนุก 
         - กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
         - กิจกรรมเสรี 
         - กิจกรรมกลางแจ้ง 
         - กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 
    3. พัฒนาการด้านสังคม 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี  
การจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญยิ่งในการที่จะใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  มีความสามารถท่ี
จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ  พึงประสงค์เหมาะสม
แก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทย 
 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสังคม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก โดยให้ความส าคัญสูงสุดกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข จึงมีกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนพัฒนาการสังคม ดังนี้  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนรอบด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
         - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
         - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
         - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
         - กิจกรรมวันส าคัญ 
    4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชน มี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน  



 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จึงได้พัฒนาให้มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรทางศาสนาสถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน ร่วมมือกันสร้างสรรค์งานพัฒนาผลผลิตของงาน คือ คุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีกิจกรรม/โครงการที่
สนับสนุนพัฒนาการสติปัญญา ดังนี้  
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนรอบด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
         - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
         - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
         - กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
         - กิจกรรมร่วมการแข่งขันทักษะในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
นวัตกรรม/เทคนิค/วิธีการของโรงเรียนที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    ระดับปฐมวัย 

    1. ด้านการบริหารจัดการ  

 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่นและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดหมายคือ มุ่งให้เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดี
งาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งในการบริหาร
จัดการหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และ
ชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย คัดเลือกครูที่มีความรู้ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีคุณสมบัติของครูที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้  อย่าง
เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีการก ากับติดตามการใช้หลักสูตร ตลอดจนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และน าผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ครูผู้สอนปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีเด็กก าหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเอง  และ
ผู้สอนกับเด็กร่วมกันก าหนด โดยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความ
แตกต่างของเด็ก 
แต่ละบุคคล สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ จัดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็ก ประสาน



ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน รวมทั้งประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีบทบาทโดยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ อบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ 
 ของเด็ก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

    2. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยที่การเล่นต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ครูจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย เข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก สร้างเสริมประสบการณ์และธรรมชาติ
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ซึ่งจัดอยู่ใน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเล่นตามมุม เปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่น หรือมุม
ประสบการณ์ที่จัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม เช่น การเล่นบทบาทสมมติและเล่นเลียนแบบ ในมุมบ้าน มุมหมอ การอ่านหรือดูภาพ
ในมุมหนังสือ การเล่นสร้างในมุมบล็อก 

2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ   
การร้อย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม ได้แสดงออกทางความรู้สึกและ
ความสามารถของตนเอง 

3) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระ
ตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ตนเอง 

4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการท างาน
และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต  คิด
แก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ร้องเพลง เล่นเกม ท่องค าคล้องจอง 

5) กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือออกก าลัง 
เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก 



กิจกรรมกลางแจ้งที่จัดให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามที่เด็กได้ปีนป่าย โยกหรือไกว หมุน โหน เดิน
ทรงตัว การเล่นทราย การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น 

6) กิจกรรมเกมการศึกษา มีการจัดเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็ก
สามารถเล่น 
คนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง 
จ านวน ประเภท เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ โดมิโน ภาพตัดต่อ 
 
    3. ด้านการพัฒนาการคิด 

การพัฒนาการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่าน 
การเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ ลักษณะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้าง ส่งเสริมการเรียนรู้จากสภาพจริง จัดให้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลายโดยให้เด็ก
ได้เรียนรู้ตามความสนใจหรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางที่สนใจ เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า เป็นการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น  ได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆ เด็กเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ได้การเรียนรู้แบบร่วมมือ       เป็นกลุ่มเล็กๆ และเป็นรายบุคคล การเล่นเกมการศึกษา 
รวมถึงการจัดอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งมีส่วนบ ารุงสมองของเด็ก เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการคิดของเด็กให้
เจริญเติบโตสมวัยและเต็มตามศักยภาพ 
 
    4. ด้านการพัฒนาภาษา 
 การพัฒนาด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ มีการพัฒนาด้านภาษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
โดยการสอดแทรกอยู่ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กในทุกกิจกรรม ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีส าหรับการ
เรียนรู้ทางด้านภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน ดังนี้  
 การฟัง เช่น การน าหนังสือนิทานมาใช้ในการจัดประสบการณ์ การฟังค าสั่งง่ายๆ เพื่อให้เด็กปฏิบัติ
ตาม การฟังจังหวะ เพลงและดนตรี  
 การพูด เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอ่ืนๆ ได้พูดแสดงความคิดเห็น ของ
ตนเอง  
การพูดออกเสียงค าต่างๆ ที่ครูสอน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์และการพูดที่ถูกต้อง รวมทั้ง  การเล่า
เรื่องราวต่างๆ  
 การอ่าน เช่น การอ่านจากรูปภาพ บัตรภาพ การจัดมุมหนังสือเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่าน การสอนการอ่านจากซ้ายไปขวา การหาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของหนังสือ 



 การเขียน เช่น มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือกับตาให้มีความสัมพันธ์กัน โดยฝึกให้เด็กได้ลากเส้น ตาม
จินตนาการ ลากเส้นพ้ืนฐาน การวาดภาพ ฝึกการจับดินสอ 
 

    5. ด้านการส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 การส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้มี
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การ
ปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด ฉีก ปะ และการร้อย เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และ
จินตนาการ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนา
ประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

การเปลี่ยนแปลงจากระดับชั้นอนุบาลไปสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญกับชีวิต
ของเด็ก เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับ เด็กยังปรับตัวได้ไม่ดีนักและต้องเผชิญกับรูปแบบและ
ลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นทางการมากขึ้น เด็กที่เพ่ิงเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว การมีรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาของช่วงที่ส าคัญดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เด็ก
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการท างานในอนาคต  

โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจต่อการช่วยลดช่องว่างของความไม่
เข้าใจในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตัวเด็ก ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ โดยทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดประชุมครูระดับปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษาร่วมกันสร้างรอย
เชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับ พูดคุยท าความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน มีการประชุมพบปะกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในระหว่างที่เด็กอยู่ในระดับปฐมวัย  เพ่ือพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง จะได้สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลาน 

2. ครูระดับปฐมวัย มีการศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือส่ง
ต่อครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับครู ตลอดจนสภาพแวดล้อม บรรยากาศของ
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการพาเด็กไปเยี่ยมห้องเรียนจริง การเดินส ารวจอาคาร และสถานที่ต่างๆ 
ในโรงเรียน รวมทั้งจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์พ้ืนฐานที่
สอดคล้องกับการเชื่อมต่อในการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  



3. ครูระดับประถมศึกษา ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจธรรมชาติและตัวตนที่แท้จริงของเด็กท่ีก าลังอยู่
ในช่วงรอยเชื่อมต่อจากแนวคิดทฤษฎี และน าข้อมูลมาใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ โดยยึดกรอบการพัฒนาเด็ก
แบบองค์รวม สร้างความตระหนักและท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะของครูประถมศึกษาที่มี
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กในการเรียนรู้ และปรับตัวในช่วงรอยเชื่อมต่อ มีความยืดหยุ่นในการจัด  การ
เรียนรู้ให้อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างรายบุคคล จัดท าระบบฐานข้อมูลของแต่ละคน เพ่ือให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม และจัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดย
จัดให้มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 
4. พ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ ให้ความ
ร่วมมือกับครูและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวเด็ก ดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัด
เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันกับบุตรหลาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยกระบวนการพัฒนา ที่หลากหลาย 

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

เด็ก มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแล ความปลอดภัยของ

ตนเองได้ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม    หนูน้อยฟันสะอาด 
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 2) ด้านอารมณ์ 

จิตใจ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้    

ร่าเริง แจ่มใส สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง    

และผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ

มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีเมตตา กรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม

ให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมนิทานแสนสนุก กิจกรรมการแสดงในวันส้าคัญต่างๆ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี ท าให้ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) ด้านสังคม ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือตนเอง ใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน  และ

นอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมหนูน้อยนักออม กิจกรรมวันส้าคัญ

ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย 4) ด้านสติปัญญา 

ส่งเสริมให้มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ด้วยการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง

ให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด ความสามารถ       

ในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ      

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 



ด้านสติปัญญา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมภาษาไทยวันละค้า กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมวาดภาพระบายสี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 

2. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

ให้เด็กได้พัฒนาอย่างถูกต้องและเต็มตามศักยภาพ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คิดเป็น

ร้อยละ 79.16 ซึ่งพิจารณาจากน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 

และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 85.42 ซึ่ง

พิจารณาจากความสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับ

และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน จิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีเมตตา กรุณา มีน้ าใจ 

ช่วยเหลือแบ่งปัน ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

 3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 80.21 

พิจารณาจากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  การมีวินัยในตนเอง การประหยัด          

และพอเพียง การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรัก

ความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้      

การยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

 4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  คิดเป็นร้อย

ละ 81.30 พิจารณาจากการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 

และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด

รวบยอด มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาและตัดสินใจ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 

การเล่นอิสระ ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

 



3. จุดเด่น 

 เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายได้ดี    
และคล่องแคล่วในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ มีความร่างเริงแจ่มใส ซื่อสัตย์สุจริต ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้   มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ รู้จักกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

4. จุดควรพัฒนา 

 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย การมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การตั้งค าถามในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และมีการพยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเอง การพัฒนาด้านการคิดรวบยอด การคิด

เชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจ  

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์จิตใจ  ด้านสังคม และ

ด้านสติปัญญา 

ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น มีการ

ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้  ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก สถานศกึษา ให้ความส าคัญกับการจัดครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัย โดยจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย  

และผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย เพ่ือประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และยังส่งเสริมให้ครูมี

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ กล่าวคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่มีความเป็น

ระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดี 



มีแหล่งเรียนรู้และมุมประสบการณ์ให้กับเด็ก การจัดหาสื่อมาให้เด็กได้เรียนรู้ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม

ภายนอกห้องเรียน มีการจัดเครื่องเล่นสนามเพ่ือให้เด็กได้เล่น การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบห้องเรียน 

สถานศึกษามีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครู รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อพัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 1) สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ใน 

ระดับดี  

2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับดเีลิศ 
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ อยู่ในระดับดี 
5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  
    อยู่ในระดับดีเลิศ 

6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดี 
  

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้น

พัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ครูผู้สอนจบการศึกษาปฐมวัย และผ่าน

การอบรมการศึกษาปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมให้ครู ใช้ประสบการณ์ส าคัญใน

การออกแบบการจัดกิจกรรม ใช้การสังเกตและประเมินพัฒนาการเดก็เป็นรายบุคคล   

4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 แต่ยังพบจุด

ควรพัฒนาคือ การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ กล่าวคือการจัด

สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สถานศึกษาได้จัดอย่างเต็มศักยภาพและเต็มความสามารถ  ส่วนเรื่องของ

ความเพียงพอยังต้องมีการพัฒนาต่อไป ในเรื่องของอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับเด็ก  อันจะส่งผลในการ

พัฒนาเด็กต่อไป 



 

 

1. กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเด็กและ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ัง 4 ด้าน หลากหลายรูปแบบ จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  เลือกเล่น 
เรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้  ของเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเด็ก มี
การสรุปรายงานผลพัฒนาการ  และสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลการด าเนินการ 

ดังนี้ 

1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ อยู่ในระดับดี 
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีเลิศ 

3) จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดี 
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับดี 
3. จุดเด่น 

 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน    

ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 

เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ การ

เรียนรู้ มีการประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

น าผลการประเมินรายงานให้ผู้ปกครองเด็กทราบ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  ดี 



4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 แต่ยังพบจุด

ควรพัฒนาคือ การจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และพัฒนาเครื่องเล่นสนามให้มีสภาพดี  

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี  

ทั้งนี้ เพราะ 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา และ

ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ

สติปัญญาบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เนื่องจากมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร  มี

โครงการ กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม  และ

ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน  ในการ

พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงาน   ให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน  ระดับดี 

ครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา

รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

อย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเป็นอย่าง

ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ ของสถานศึกษา 

 
 



ส่วนที่ 3  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

              ในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  
         จากผลการด าเนินการ  งาน โครงการและกิจกรรม ในระดับปฐมวัย(จัดการเรียนการสอนอนุบาล 2–3)  
มีครูผู้สอนจ านวน 1 คน ที่รับผิดชอบ จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 24 คน ประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปได้ว่า อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  
รายละเอียดระดับคุณภาพ 
               - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
               - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 
               - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
             ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  
             มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียน/
ครูผู้สอนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมส าหรับเด็ก
อายุ 3 – 6 ปีบริบูรณ์ น ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้ และจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญคือครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุก
ด้าน แต่ครูได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน ครูผู้สอน 
ได้จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาทุกด้าน การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว 
การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหว โดยครู ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามและเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เด็กเล่นหรือท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การแต่งกาย เน้นย้ า
ในเรื่องของความสะอาด ขนาดของการแต่งกายท่ีเหมาะสม การรับประทานอาหาร(อาหารกลางวันโรงเรียน
ด าเนินการ) ค านึงถึงทางด้านภาวะโภชนาการและก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด(รวมทั้ง
หลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง) สุขภาพอนามัย ตรวจเล็บ ร่างกาย ผม รวมทั้งการแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน การนอน เป็นการให้เด็กพักผ่อน พักสมอง เมื่อตื่นนอน ก็ดื่มอาหารเสริม(นม) 
ตรวจสอบน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย อย่างสม่ าเสมอ 
            มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ครูได้ปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เด็กแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว สอดแทรกให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม โดยการมอบหมายงาน จัดกลุ่มท างาน ครูสังเกต ความพึงพอใจใน
ผลงาน 
           มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เน้นย้ าเรื่องการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน เด็กช่วยเหลือตนเองได้ จากการแต่งตัวด้วยตนเอง  



รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง เก็บของ
เล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองและการใช้สิ่งของพอเพียง 
ด้วยตนเอง เด็กต้องมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การทิ้งขยะได้ถูกที่ กล่าวค าขอบคุณ ขอโทษด้วยตนเอง 
สามารถยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
            มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็ก ฟังผู้อื่นพูด
จนจบและสนทนาโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ สามารถอ่านภาพ
สัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้น าได้ และที่ส าคัญสามารถเขียนชื่อตนเองได้ บอกลักษณะส่วนประกอบ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ เรียงล าดับ เด็กสนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียน ใช้ประโยคต่าง ๆ ได้  
            ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพ่ือพัฒนาไปสู่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กและกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรเดิม 
            จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุก
คน จากสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนปฐมวัย มีจ านวน 1 คน รับผิดชอบ 2 ชั้น วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก 
ปฐมวัย คุณสมบัติครบที่จะสอนปฐมวัยได้ แต่เหตุผลและความจ าเป็น ก็ได้ ศึกษา วางแผน และด าเนินการโดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ตั้งแต่ การ
ประเมินสมรรถนะ การตรวจร่างกาย รวมทั้งการจัดท ามุมประสบการณ์  
             ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในวิชาเอก/
สาขาวิชา ที่สอน ตามโครงการที่ก าหนด การประชุมอบรมที่หน่วยงานจัดการประชุมอบรมรวมทั้งการน าเด็ก
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานศึกษาใกล้เคียงหรืออ่ืน ๆ 
             การจดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง ส่วนใหญ่การจัด
สภาพแวดล้อม เน้นที่สภาพแวดล้อมภายใน ตั้งแต่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคุณธรรม 
จริยธรรม แปลงสาธิตทางเกษตร ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูน าเด็กมาเรียนรู้ พร้อมอธิบายโดย
ครูที่รับผิดชอบงาน นอกจากนี้ ศึกษาดูงานสภาพแวดล้อมภายนอก วัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
              การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานด้านนี้ ตั้งแต่ห้องเรียนของตน มีสื่อเทคโนโลยี ครบ ตั้งแต่ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผ่น CD 
ประกอบการสอน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการน านักเรียนไปห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
              มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน

และชุมชน  



จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็น

กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและ

การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้

เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

 
                 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
                 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครูได้
ด าเนินการกับเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
                 ๑.พัฒนาการด้านร่างกาย ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย สุขนิสัยดีและกล้ามเนื้อแข็งแรง 
                 ๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภาพจิตดี การเคลื่อนไหวดีและมีจิตใจดีงาม 
                 ๓. พัฒนาการด้านสังคม มีทักษะชีวิต รักสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                 ๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ 
                 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ประสบการณ์ส าคัญ ที่
ครูใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน 
                  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ก็คือ ว่า การจัดกิจกรรม
ประจ าวันของครู ครูได้มีหลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน ความสนใจของเด็ก กิจกรรมครอบคลุมเด็ก และเด็กมี
อิสระเลือกเล่นเสรี เช่น เล่นตามมุม เล่นกลางแจ้ง และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน อีกหนึ่ง คือขอบข่าย
ของกิจกรรมประจ าวัน ครู ได้ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
                  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนได้ด าเนินตามแบบประเมินครอบคลุมทุกด้านแล้ว สิ่งที่ครู ได้ค านึงถึง
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก  
                  1.เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กได้เรียนรู้ ชื่อ นามสกุล อวัยวะ การรักษาความสะอาด การระมัดระวัง
อันตราย 
                  2.บุคคลและสภาพแวดล้อม เรียนรู้ด้าน ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน บุคคลต่าง ๆ 
                  3.ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ พลังงาน 
                  4.สิ่งรอบตัว การใช้ชีวิตประจ าวัน 
                  การจดัการศึกษาปฐมวัยมีหลักการ ส าคัญ 4 ข้อ สรุป ได้ว่า ให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญการรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

1.นายพิษณวุัฒน์  มั่นหมาย         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ  
         รกน.ผอ.โรงเรยีนบ้านเขาทองผางับ 
3.นางสาวไพรวลัย์   เสนงาม     ครูช านาญการพเิศษโรงเรยีนบ้านเขาทองผางับ 
4.นางพิราวรรณ     พรมม ี         ครูช านาญการโรงเรียนบ้านเขาทองผางบั 
5.นางสาวอรวรรณ  แสงท่านัง่     ครูโรงเรยีนบ้านเขาทองผางับ 
6.นายณัฐพงศ์    สวสัด ี           ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
7.นางชูชาติ    สั่งสอน         ครูโรงเรยีนบ้านเขาทองผางับ 
8.นางสาวนภาพร  โพธบิัลลังค์   ครูธุรการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
9.นางอนงค์  รอดประดษิฐ์          ครูช านาญการพิเศษโรงเรยีนบ้านเขาทองผางับ 

 

 



ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

4.1  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4.2  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.3 ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายใน ของสถานศึกษา  
4.4 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา                   

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  
4.5  เอกสารที่แสดงข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน            

แต่ละระดับ (เท่าจ าเป็นที่สามารถจะน ามาน าเสนอเป็นเอกสารได้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
เมื่อวันที่  7   เมษายน พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา  2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(  นายสิงห์     สังคง  ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

 
 

                                        ลงชื่อ      

( นายพิษณุวัฒน์   มั่นหมาย ) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

                                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

ที ่ 20 / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้ว
เสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย      ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
1.2  นายสิงห์      สังคง             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ       กรรมการ 
1.3 นางสาวไพรวัลย์   เสนงาม     ครูช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
1.4 นางอนงค์  รอดประดิษฐ์       ครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 



2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1  นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม      ครูช านาญการพิเศษ                    ประธานกรรมการ 
2.2  นางอนงค์     รอดประดิษฐ์    ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
2.3  นางสาวอรวรรณ   แสงท่านั่ง   ครู                   กรรมการและเลขานุการ 

 
3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

3.1 นายชูชาติ    สั่งสอน        คร ู   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม         ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.3 นางพิราวรรณ   พรมมี              ครูช านาญการ    กรรมการ 
3.4 นางอนงค์     รอดประดิษฐ์          ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

          
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  
ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นายชูชาติ     สั่งสอน     ครู    กรรมการ 
4.3 นางพิราวรรณ   พรมมี     ครูช านาญการ     กรรมการ 
4.4 นายณัฐพงศ์     สวัสดี             ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิเศษ       กรรมการ 
4.5  นางสาวอรวรรณ  แสงท่านั่ง    คร ู    กรรมการ 
4.6 นางอนงค์  รอดประดิษฐ์          ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นางสาวนภาพร  โพธิบัลลังค์    เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี

การศึกษา  2562  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 



หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน     ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม 
พร้อมไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 13 เมษายน 2563  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตาม
ทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ  วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ)     
                                  ( นายพิษณุวัฒน์  มั่นหมาย )  

                    ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ                                                                   
                                 รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................................................................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก้าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส้าคัญข้อหนึ่งคือมีการ
ก้าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ้านาจหน้าที่ก้ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก้าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2562 เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
ลงชื่อ 

( นายพิษณุวัฒน์   มั่นหมาย ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

  ลงชื่อ                                                                                                                                                                                                
           (นายสิงห์  สังคง) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 

 



 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 

เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านเขาทอง
ผางับ ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28  มีนาคม  2562 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562  
 
 
 
  

( นายพิษณุวัฒน์   มั่นหมาย ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองตลับ 

รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 
 

 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

90 

1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 90 
1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 90 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 80 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 
 

 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมายการ

ก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 
   2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
 ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ ความหมายเชิงปริมาณ 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1 0 – 49.99 0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา 
2 50.00 – 69.99 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3 70.00 – 79.99 3.50 – 3.99 ดี 
4 80.00 – 89.99 4.00 – 4.49 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการรายงาน 

ผลงานนักเรียน 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในห้องเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกีฬา 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันส าคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 


