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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาข้ัน
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับข้ันพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                           

                                                                             ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 

                                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)  หมู่ท่ี 4 ต าบล บ้านสวน  อ าเภอ เมือง  จังหวัด สุโขทัย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย  ป้อมแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 055-699370  E-mail : watrit 141@gmail.com 
จ านวนบุคลากร  11  คน  จ าแนกเป็น  ผู้บรหิาร 1 คน ข้าราชการครู   5  คน พนักงานราชการ 1 คน 
ครูอัตราจ้าง  2  คน ครูธุรการ  1  คน พนักงานบริการ 1 คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  99  คน    จ าแนกเป็น   ระดับปฐมวัย  27  คน  ระดับประถมศึกษา  72  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 
รวม 27 คน ครูผู้สอน 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ        
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

จากการประเมิน มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก คะแนนร้อยละของผู้เรียนจากการประเมินเฉลีย่ 87.54
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ คะแนนร้อยละของผู้เรียนจากการประเมิน
เฉลี่ย 83.22 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  และ มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญคะแนนร้อยละ
ของผู้เรียนจากการประเมินเฉลี่ย 83.22  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินใน ภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน 
84.66 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้  ด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเปน็
สมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์    
จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อ    
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเท ศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน             
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  และมีกระบวนการจัดการบริหารนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์)   

ท่ีอยู่  หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมอืงสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายสมชาย  ป้อมแก้ว        

จ านวนบุคลากร  11  คน  จ าแนกเป็น  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู   5  คน พนักงานราชการ 1 คน  

ครูอัตราจ้าง  2  คน ครูธุรการ  1  คน พนักงานบริการ 1 คน  

จ านวนนักเรียน   รวม  99  คน    จ าแนกเป็น  ระดับปฐมวัย  27  คน ระดับประถมศึกษา  72  คน 

ข้อมูลเด็กปฐมวัย 

           ชั้น  จ านวนท้ังหมด (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

อนุบาลปีท่ี 1 (3 ขวบ)  6        2            4 

อนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ)  8        4       4 

อนุบาลปีท่ี 3 (5 ขวบ)          13        8       5 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาล            
ปีที่ 1 – 3  รวม 27 คน ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม   อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กปฐมวัย    
27 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 23 คน มีน้ าหนักส่วนสูงเกินกว่าเกณฑ์ จ านวน 2 คน  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 2 คน  มีโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน  โครงการอาหารเสริม (นม)  ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 85.18 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี เช่น วันลอยกระทง  การส่งเสริมการออมทรัพย์
ระดับปฐมวัย ท าให้เด็กรู้จักประหยัด การออม อดทน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็ก
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ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่น ปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 93.13  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ 
(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเองเป็นส่วนใหญ่  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนมีมารยาททางวัฒนธรรมไทย   
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  กิจกรรม 5 ส (ช่วยพี่ระดับประถมศึกษาท า
ความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตอนเช้า) กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรือรณรงค์
เรื่องไข้เลือดออก  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 88.66              
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบข้อสงสัยนั้น  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย      
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา  นอกจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในช้ันเรียนแล้ว  ยังมีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย  กิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ        
(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 86.21 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)           
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560  

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีครู       
พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย และทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยได้ส่งบุคลากรเข้ารับ        
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน         
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ส่งผลให้โรงเรียน  
วัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียน วัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
มกีารให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าป ี 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรยีนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้    
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา  มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย   
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดฤทธิ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ปีการศึกษา  2562 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

คะแนนร้อย
ละของผู้เรียน
จากการ
ประเมิน 

ระดับผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 87.54 ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได ้

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 85.18 ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดง
งอออกทางอารมณ์ได้ 

ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 90.13 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 88.66 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 86.21 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 83.22 ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้อง
กับบริบทขอองท้องถ่ิน 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน ร้อยละ 80 ดีเลิศ 73.67 ดี 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 70 ดี 72.00 ดี 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 89.00 ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 79.67 ดี 



6 

 

2.6  มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 83.22 ดีเลิศ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุก
ด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 81.18 ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 80.05 ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 71.67 ดี 

3.4  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผล
ประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 84.66 ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

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

สอดคล้องกบัการประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม        ได้คะแนนร้อยละ  90  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ                     ได้คะแนนร้อยละ  80.00-89.99 
ระดับ  ดี                          ได้คะแนนร้อยละ  70.00-79.99   
ระดับ  ปานกลาง                ได้คะแนนร้อยละ  60.00-69.99   
ระดับ  ก าลงัพัฒนา              ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  60.00 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก             มี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้   
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน             
มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) มีการช่ังน้ าหนัก         
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนาม      
เด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงใน   
การดแูลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อ
จากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก 
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก (งบประมาณสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน)         
มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก และตรวจพัฒนาการเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
ตามความสนใจ มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี     
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ ่มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน           การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง  เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รู้จกัดูแลรกัษาความสะอาดสถานที่        ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดเวรประจ าวันให้รู้จักรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรั กษ์วัฒนธรรมไทย   
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น    
วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี เช่น สืบสานงานลอยกระทง เป็นต้น 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หยิบเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 
การส่งเสริมการออมทรัพย์ระดับปฐมวัย ท าให้เด็กรู้จักประหยัด การออม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วย      
ความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมรอ้ง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
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ศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพือ่การเรียนรู ้โดยส่งเสริมใหเ้ดก็
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง    
มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

       2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ ดี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 85.18 

- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุม่เครือข่าย 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90.13 สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จกัเข้าแถวรอคอย ในการรับประทานอาหาร รูจ้ักหน้าที่รบัผิดชอบ ตามที่ได้รบั
มอบหมายทัง้ในและนอกห้องเรียน ร่าเริง แจม่ใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม ได้ร้อยละ 88.66 สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน รู้จกัเกบ็สิง่ของเครือ่งใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จกัยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้                   
คิดเป็นร้อยละ 86.21 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

เด็กมรี่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่ออุบัตเิหตุ ภัย และสิง่
เสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแกป้ัญหาทีเ่กิดจาก
การอ่าน 

-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาใหเ้หมาะสมตามวัย 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่อง การเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปญัญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี มี
สุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการออม
ทรัพยส์ม่ าเสมอ 

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษได้ด้วยตนเอง 

-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

2)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 

3)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

4)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านสังคม 

5)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านสติปญัญา 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

    การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย 
ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสุข ใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรบัรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม            การ
จัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  แล ะ
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ                    
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  
สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มี     
เครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่าน      
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน  จัดครู            
ที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
และมีครูพี่เลี้ยงที่ผา่นการอบรมทางด้านหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัยและความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย             ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครู             ด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมนิพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีประสบการณ์ในการออกแบบ    การ
จัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด  การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ  
รายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน   มุ่งเน้นให้เกิด  
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวย
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ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู  
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร  

- โครงการการปฏิบัตงิานของครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธ์ิภาพและเกิดประสทิธ์ิผล 

- โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 

-  โครงการปฏิบัติงานของผูบ้รหิารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-  โครงการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสือ่เพือ่การเรียนรู้ 

-  โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลมุพฒันาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        - จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 

        - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดประสบการณ์ 

       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

           1)   โครงการการปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธ์ิภาพและเกิดประสิทธ์ิผล 

2)   โครงการทัศนศึกษาระดบัปฐมวัย 

3)   โครงการปฏิบัตงิานของผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4)   โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

5)   โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

           6)  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น     
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  
เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง    
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้      
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกาย     
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญม่ัดเลก็ใหท้ างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเ อง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้                
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม   เพื่อก่อให้เกิดความ   
มีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกดิการเรียนรูไ้ด้อย่างมีความสขุ            จัด
บรรยากาศในช้ันเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ   มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนรัก         การอยู่
ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวาง  พอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้             มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมนิ
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ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้ อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - มุมประสบการณ์   แบบบันทึกการพฒันาการของเดก็ รายงานผลการประเมินตนเอง 

 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจม่ใส  มีมมุสง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดกจิวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพหอ้งเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอุปกรณ์สือ่การเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

- พัฒนาเครือ่งเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเดก็เรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1)  โครงการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

2)  โครงการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 

3)  โครงการพฒันาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สงูข้ึน 

4)  กิจกรรมวันส าคัญ 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
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 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมเีพียงพอกบัช้ันเรียน  จัดสภาพแวดลอ้มและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มสีื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส้นับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 -  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่าง
สมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมคีวามสุข มีการจัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   กิจกรรมการจัดประสบการณ์   รูปภาพ  

      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการสมดลุ 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชัด 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- การช่วยเหลือตนเองทัง้ที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครองให้มี

ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 

   แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

  1)  โครงการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

2)  โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

3)  โครงการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 

4)  โครงการพฒันาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สงูข้ึ 
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   สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

                   โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได ้

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-บันทึกน้ าหนักส่วนสงู/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

โครงการสง่เสรมิเด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ  

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  

 

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 

กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
ศาสนา และประเพณี 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

4. มีพัฒนาการด้านสติปญัญา 
สื่อสารได ้

 

มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปญัญา         

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 

พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 

 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพีเ่ลี้ยงเดก็
ปฐมวัย 

-จ านวนครูเพียงพอ สัมพันธ์ 
สอดคล้องกบัจ านวนเด็ก 

3. ส่งเสรมิให้ครมูีความรู้ 
ความสามารถ ด้านการ 

จัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมอบรมพฒันาศักยภาพ
ครูปฐมวัย 

รายงานกจิกรรมตามโครงการ 

  -รูปภาพการจัดกจิกรรม 

  -เกียรติบัตร   

4. จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพือ่
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มพัฒนา
แหลง่เรียนรู ้

-มีห้องปฏิบัติการต่างๆ 

-หลักฐานการใช้ห้องปฎิบัตกิาร 

-ตารางกิจกรรม (ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 

 

 

5. ให้บริการสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏิบัตกิาร 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จัดประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิให้เดก็ 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

2. สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

  

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
สังคม 

กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
ศาสนา และประเพณี 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-เกียรติบัตร 

 
*แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเปน็รายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน  
 2. การส่งเสริมให้ครเูห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรยีนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในงานที่ได้รบั มอบหมาย  
 ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ของชุมชน 
 5. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพทางด้านวิชาการ  วิชาหลักคือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
 6. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 
 7. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนของครู  เน้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 8. ผลิตสือ่การเรียนการสอนและพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยแีละอินเตอรเ์น็ต 
 9. พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 10. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 11. พัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เพียงพอและเอือ้ต่อการเรียนการสอน 
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*ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนา ผูเ้รียนใน 

  ศตวรรษที่ 21 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET             

           และ PISA  
 3. การจัดสรรครผูู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกทีโ่รงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 4. การผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ 
 5. ครูไม่ครบช้ันและหน่วยงานทีส่นับสนุนการศึกษา 
 

โครงการ  / กิจกรรม ดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จในระดับดีและดีมาก ระดับปฐมวัย 
1. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย    
2. ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 
3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4  ด้าน 
4. การปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. การปฏิบัติงานของผูบ้ิหารตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
7. การประกันคุณภาพระดับปฐมวัย 
8 .การสร้างส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9 .การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 
10. พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพใหสู้งข้ึน  
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 
สิ่งท่ีต้องใส่ 

- บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับข้ันการศึกษา

พื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
ที่  23  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

............................................................. 
     จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ึนมาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดวิธีการ การขับเคลื่อนระบบประกนัให้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาและ
ก าหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาแต่ละระดับให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองแต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนองกฎกระทรวงโรงเรียนเรียนวัดฤทธ์ิฯจึงขอแต่งตั้งครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นายสมชาย  ป้อมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
2. นางวิชชุดา  ด าปิก  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
3. นางสุนีรัตน์  ไคร้ยะ  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
4. นางจุฑามาศ  เสาแบน  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
5. นางสาวภัณฑิลา เผ่าแพร  ครูผู้ช่วย                            กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

           สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
     (ลงช่ือ)   ........................... .................................        

                                                   ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  256๒ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปญัหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

          ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                    2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑) การมเีป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน 
๒) มีระบบบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมายใหม้ีการพัฒนาดีข้ึน 
๔) การระบบบุคลากรให้ไดร้ับการพฒันาเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริมใหเ้ข้า

รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕) จัดแหลง่เรียนรู้และสภาพห้องเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
๖) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปจัจบุันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบรหิารจัดการ

และสง่เสรมิในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและคุ่มค่า 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัตจิรงิจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
                    2)ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ การแสดงออก น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
        3.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                   
                   ๑) ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                   2) ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แหล่งเรยีนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียน        
การสอน 
       3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                 1) ครูทุกคนมีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนา        
การเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 
                 2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในหอ้งเรียน 
       3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  2) ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล 
                 3) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมาย และการจัดการเรียน    
การสอน 
      3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
               1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมลูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       เพื่อพัฒนาและปรบัปรุง
การจัดการเรียนรู ้
              2) มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
                   
                                                                          ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

  ประกาศโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์)  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดบัข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2561           
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้บรรลุตามค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษานักเรยีนมีคุณภาพ         
และได้มาตรฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนจึงก าหนดค่าเป้าหมายทั้งระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย   ประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 

 

 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์) 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ ร้อยละ 70 ระดับด ี
          2) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ 70 ระดับด ี

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 ระดับด ี

          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 65 ระดับด ี

          5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ระดับด ี
          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ร้อยละ 70 ระดับด ี
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70 ระดับด ี
         2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 70 ระดับด ี
         3) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 60 ระดับด ี
         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ร้อยละ 90 ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   1)การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒)  มีระบบบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสทิธิภาพ ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 
   ๓)  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมายให้มีการพฒันาดีข้ึน 

ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 

   ๔)  การระบบบุคลากรให้ได้รบัการพัฒนาเน้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสง่เสรมิให้เข้ารับการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

  ๕) จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพหอ้งเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 

ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 

   ๖)  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บรหิารจัดการและส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและคุ่มค่า 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับด ี

         1) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 75 ระดับด ี
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         2)ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมฝึกทักษะ การแสดงออก น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ร้อยละ 75 ระดับด ี

3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับด ี
         1) ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ร้อยละ 70 ระดับด ี

         2) ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
จัดการเรียน  การสอน 

ร้อยละ 70 ระดับด ี

3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 
         1) ครูทุกคนมีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผลการสังเคราะห์ไป
วางแผนพัฒนา  การเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

         2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับด ี
         1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผูเ้รียน 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

         2) ครูประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริงและผูเ้รียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

         3) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู้ 

ระดับดเีลิศ 

        1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ระดับด ี

       2) มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหก้ารจัดการเรียนรูเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ระดับด ี

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อสอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ได้คะแนนร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ           ได้คะแนนร้อยละ  ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ 
ระดับดี                 ได้คะแนนร้อยละ  ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ  ปานกลาง     ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ 
ระดับก าลังพัฒนา    ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
ที่  24  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

............................................................. 
     จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ึนมาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดวิธีการ การขับเคลื่อนระบบประกนัให้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาและ
ก าหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาแต่ละระดับให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองแต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนองกฎกระทรวงโรงเรียนเรียนวัดฤทธ์ิฯจึงขอแต่งตั้งครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นายสมชาย  ป้อมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
2. น.ส.เขมิสรา  ทนันชัย  ครูอัตราจ้าง                        กรรมการ 
3. น.ส.อนสุรา  อินต๊ะวิชัย  ครูผู้ช่วย                            กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

           สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
     (ลงช่ือ)   ............................................................        

                                                   ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานสุสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา  256๒ 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑    มีพัฒนาการด้านร่างกายแงแรง  มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยดูแลสุขภาพของตนหลกีเลี่ยงตอ่สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิง่เสพติด 

๑.๒   พัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจร่าเรงิแจ่มใส มีความรูส้ึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัยและรูจ้ักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๑.๓  มพีัฒนาการด้านสงัคม  ความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลอื เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้แบง่ปัน
ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครอูาจารย์ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.๔  มพีัฒนาการด้านสตปิัญญาสามารถสือ่สารมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรูส้นใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสม
กับวัยและมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรม์ีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  มหีลักสูตรคอบคุมพัฒนาการทัง้๔ด้านหลักสูตรน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง มปีระสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกบัชุมชนและท้องถ่ินมรีะบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่ายจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเดก็
อย่างรอบด้าน 

๒.๒  จัดครูใหเ้พียงพอกบัช้ันเรียนครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลกัสูตรการศึกษา สรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง
ครูจัดท าวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูท้ี่ตนรับผิดชอบ 

๒.๓   ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์กบันักเรียนครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ครูได้รับการพฒันาตนเองในการ
จัดการเรียนรู ้

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัพฒันาการ
ของเด็กใช้เครือ่งมอืการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒.๖  มรีะบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเข้าใจและร่วม
พัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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  ๓.๑   จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกด้านและเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าสู่ระดบัข้ัน
พื้นฐาน 
       ๓.๒  จัดกิจกรรมและสร้างโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เล่นปฏิบัติจริงได้เรียนรูอ้ย่าง
หลากหลายและมีความสุขจัดโครงการ กิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๓.๓  จัดสภาพห้องเรียนและแหลง่เรียนรูเ้อื้อต่อการเรียนรู้มมีุมประสบการณ์ต่างๆและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิสง่เสรมิผูเ้รียนในการพัฒนาตามวัยและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงและจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหม่ืนปทุมานุสสรณ์) 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
ระดบัการศึกษาปฐมวัย  ปกีารศกึษา  ๒๕๖๒ 
เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ฉบับลงวันที่  ๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้ง อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแงแรง  มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลือ่นไหวตามวัยดูแลสุขภาพของตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจร่าเรงิแจม่ใส มีความรูส้ึกทีด่ีต่อตนเอง มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออกควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวัยและ
รู้จักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม  ความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลือ เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้แบง่ปันช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมมี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงัค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารยป์ระพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญาสามารถสื่อสารมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรูส้นใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยและมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรม์ีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ 
มีหลกัสูตรคอบคุมพัฒนาการทัง้๔ด้านหลักสูตรน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับชุมชนและท้องถ่ินมีระบบและกลไกใหผู้้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

๒.๒ 

จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียนครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกบั
หลักสูตรการศึกษา สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผู่้ปกครองครู
จัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๓ 
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์กับนักเรียนครูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถ
ในด้านการศึกษา ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๔ 
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกบัพัฒนาการของเด็กใช้เครือ่งมอืการวัดและประเมินพฒันาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 
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๒.๕ 
ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๖ 
มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเข้าใจและร่วมพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ 
จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านและเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสูร่ะดับข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ 
จัดกิจกรรมและสร้างโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง เล่น
ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุขจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๓ 
จัดสภาพหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้เอือ้ต่อการเรียนรู้มมีุมประสบการณ์
ต่างๆและใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๔ 
ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงส่งเสริมผู้เรียนในการพฒันาตามวัย
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุและจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อสอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ได้คะแนนร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ           ได้คะแนนร้อยละ  ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ 
ระดับดี                 ได้คะแนนร้อยละ  ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ  ปานกลาง     ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ 
ระดับก าลังพัฒนา    ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐ 

 

 

 


