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ค าน า 

 

 “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2561” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนา      การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ในปีการศึกษา 256๒  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.256๒  ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 256๒” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  และส่วนที่ 2  ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ที่น าเสนอวิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ทั้งคุณภาพ
ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็น
ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
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โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 86 คน ครูผู้สอน 3 คน ครูอัตรา
จ้าง 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒  เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.ระดับคุณภาพดีเลิศ 
โรงเรียนบ้านตลิ่งชันมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่าง
สม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนทุกวัน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้
วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้
เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือ
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัด
กิจกรรมเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและ 

เล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การ
ตัด ฉีก ตัด ปะ  และปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

บทสรุปผู้บริหาร 
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มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านตลิ่งชันได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  
การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ  
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็ก
ได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน   ที่ตั้ง   หมู่ 8   ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัด
สุโขทัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 055-614064   โทรสาร
....-.....  
e-mail……………-….……..… website  www.bantalingchan@com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อท่ี  48  ไร่(กว้างประมาณ ๑๒๐  วา  ความยาวประมาณ  ๑๖๐  วา)     
เขตพ้ืนที่บริการหมู่ 1 , 7, 8 และหมู่ 10 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน   เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2481 
โดยความร่วมมือของประชาชน  ผู้น าท้องถิ่นในหมู่บ้าน   และข้าราชการฝ่ายปกครอง  ซึ่งใช้ศาลากลาง
การเปรียญของวัดตลิ่งชัน  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 42  
คน   เป็นนักเรียนชาย 26 คน  นักเรียนหญิง 16 คน   มีนายบุญมา  บุญคล่ า เป็นครูใหญ่คนแรก  และ
มี นายตึ๊ง  หนานนะ เป็นผู้อุปการะโรงเรียน 
 วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2483   ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญของวัดตลิ่งชัน  มาเรียนที่
อาคารเรียนชั่วคราว  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินที่ราษฎรยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  เนื้อที่ประมาณ  8 ไร่
เศษและได้ด าเนินการจัดการเรียนในสถานที่แห่งนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี พ .ศ. 2518 โรงเรียนได้ขยาย
ชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีที่5-6)และย้ายจากสถานที่เดิม  ซึ่งคับแคบ
ประกอบกับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  และบ้านพักครูเพ่ิมเติม  จึงย้ายสถานที่ของโรงเรียน 
มาสร้างในสถานที่แห่งใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)  อยู่ฝั่งคลองตรงกันข้ามขนาดพ้ืนที่กว้างประมาณ 120  วา  
ความยาวประมาณ  160  วา   เนื้อที่ประมาณ  48  ไร่ ด าเนินการก่อสร้างอาคารและบ้านพักครูแล้ว
เสร็จพร้อมกัน ทางโรงเรียนจึงย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษา  3-6 มาเรียนที่สถานที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2519  โดยมีนายวินัย  ไชยมี  เป็นครูใหญ่และเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
 ปีการศึกษา  2528  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก  1  ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา  2535  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่  2 จ านวน  1  ห้องเรียน 
 ปีการศึกษา  2536  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  2  ห้องเรียน จนกระทั่งปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  
8 ต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย   บนพ้ืนที่   48  ไร่     
 
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

http://www.bantalingchan@com/
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนไทยเหนือ  มีประชากรประมาณ  
500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดใหม่ศรัทธาธรรม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ตลิ่งชันและวัดตลิ่งชัน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าไร่  ท านา  หาของป่า  และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7  อาชีพหลัก คือ ท าไร่  ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  50,000 บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
        โรงเรียนบ้านตลิ่งชันจัดการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการ  6  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1 , 7, 

8 ,10 , 2  และหมู่ 5   บางส่วนประชาชนร้อยละ 90 เป็นประชาชนที่ย้ายมาจากอ าเภอเถินจังหวัด
ล าปาง   และอ าเภอทุ่งเสลี่ยม   จังหวัดสุโขทัย   ซึงเป็นชาวไทยเหนือ ภาษาพูด  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และความเชื่อพ้ืนเมือง   เป็นไปในลักษณะของชาวล้านนา    การประกอบอาชีพส่วนใหญ่มี
อาชีพท าไร่  ท านา  หาของป่า   และรับจ้างทั่วไป    ฐานะความเป็นอยู่ขาดแคลนสิ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต   เนื่องพ้ืนที่ท ากินมีจ านวนจ ากัด และเป็นที่ราบหุบเขาเชิงเขาราดชัน  เป็นบริเวณ  ไม่กว้างนัก    
เก็บกักน้ าได้ไม่นาน   ดังนั้นความเป็นไปของสภาพฤดูกาลปริมาณน้ าฝน  จึงมีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากด้านการปกครองความรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้านในเขต
บริการขอองโรงเรียนมีความสงบเรียบร้อยดีมาก   ประชาชนและเยาวชนมีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
ค่อนข้างน้อยมาก   ส่วนใหญ่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา   และให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่อส่วนรวมเป็น
อย่างดี 
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ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านตลิ่งชันมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อน
เข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
ต าบลบ้านตลิ่งชัน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่น
กีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มวังเจ้าราม  มีการจัดกิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มี
วินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแล
รักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้าน

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาระดับปฐมวัย 
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ศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น 
เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มี
การจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้า
ซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการ
อ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดย
การวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ  และปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ 97.67 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัล ภาพถ่าย จากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มวังเจ้าราม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 82.55  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านตลิ่งชันได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  
การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็น
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ต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสม
ปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูอัตราจ้างที่ผ่านการ
อบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
-  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
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 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
        - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

       - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่าน
เล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด



13 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      -  โครงการต่าง ๆ   
      -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
      -  ผลงานเด็ก 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มี

ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 
3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
4)  โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเด็กดีรู้จักดูแลสุขภาพ
อนามัยของตน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุรักษม์ารยาทไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดด
เด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2560 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย 

 
- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดด
เด่น 

จัดประสบการณ์ -กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-กิจกรรมอบรมคูปองครู 

  -เกียรตบิัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 
-มุมการจัดประสบการณ ์

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
  

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ครั้งที ่ 10/2562  
เมื่อวันที่  29  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  ได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา  2562  ของโรงเรียนบ้านตลิ่งชันแล้ว     
 

           เห็นชอบผลการด าเนินงานและให้ด าเนินการเสนอต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                    (     นายฝน  ค าเถิน        ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

             โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
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โครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ฝ่าย   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. 
มาตรฐานที่   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชนี    รัตน์บ้านด่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................. ...................................... 
1.หลักการและหตุผล 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา บนรากฐานความสามารถและความแตกต่าง ระหว่างบุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับที่สูงขึ้นอันจะน าไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป การศึกษา
ปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรมและวิถีชีวิตทาง
สังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2550,หน้า9) 
 การจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเรื่องที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญเปน็อย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้ก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์
จิตใจและสติปัญญา 
การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์นั้นจึงต้องยึดพัฒนาการ
ของเด็กเป็นหลักโดยค านึงถึงวัย ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปีไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด้
กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา การ
จัดกิจกรรมที่จัดให้เด็กในแต่ละวันใช้ชื่อเรียกกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานทั้งนี้ประสบการณื
ที่จัดต้องครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและควรยึดหยุ่นให้มีสาระที่
ควรเรียนรู้ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ที่ผู้สอนก าหนดเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ และการแก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ 
สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ทดลองศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหารหรือจัดให้เด็กเล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่าง
หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน และในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม (กรมวิชาการ,2560,หน้า 33,36) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้จัดท าโครงการจึงได้ตระหนัก ถึงความส าคัญของการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งผลให้เด็กได้เกิดการ
พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจริยธรรม มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและ
เจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้เด็กได้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส 
 ๓.  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาการพัฒนาเด็ก 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗๔ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 ๓. ร้อยละ ๘๐ เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีความสุข 
 ๔. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน มีส่วนรว่มในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนได้ดี 
 
๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -    เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 -    ประชุมวางแผนการท างาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

 นางรัชนี รัตนบ้านด่าน 
และครูปฐมวัยทุกคน 
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๒.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการตามโครงการ 
  -กิจกรรมบันทึกสุขภาพ น้ าหนัก/ส่วนสูง 
  -กิจกรรมหน้าเสาธง/โฮมรูม 
  -กิจกรรมอาหารกลางวัน 
  -กิจกรรมอาหารเสริมนมโรงเรียน 
  -กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน 
  -กิจกรรมสนามเด็กเล่นปลอดภัย 
  -กิจกรรมกีฬาสี/กีฬากลุ่ม 
  -กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย 
  -กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 
  -กิจกรรมวันส าคัญ 
  -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  -กิจกรรมเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
อ่าน 
  -กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม 
  -กิจกรรมลูกเสือน้อย 
  -กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

 
 
๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
 
๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
 

 
 
ชลธิชา  ช่วยท้าว 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
ชลธิชา  ช่วยท้าว 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
ชลธิชา  ช่วยท้าว 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 
 
ชลธิชา  ช่วยท้าว 
รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
 

๓. ขั้นประเมินผล (Check) 
 -    ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

 นางรัชนี รัตนบ้านด่าน 

๔. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 -    วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการท างาน 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

 นางรัชนี รัตนบ้านด่าน 

๕. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ และ
รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

พฤษภาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 

 นางรัชนี รัตนบ้านด่าน 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 
๗. งบประมาณ 
 - งบประมาณ 21,500 บาท 
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๘. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒.เด็กปฐมวัยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๔.โรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน มสี่วนร่วม
ในการให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี 

สังเกตการเข้าร่วมท ากิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม 

 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านตลิ่งชันร้อยละ 80 มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับ ดีมาก 
 ๒. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านตลิ่งชันร้อยละ 80 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
สามารถคิด และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ระดับ ดีมาก 
 ๓. ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ปฐมวัย ในท้องถิ่นของตน  ระดับ ดีมาก 
 
 
     
  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ......................................ผูอ้นุมัติ โครงการ 
          (นางรัชนี   รัตน์บ้านด่าน)                     ( นายโสรส  รอดประดิษฐ์ )                                                                                       
         ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชนั         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
         
 
 

               ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายฝน  ค าเถิน) 

ประธานกรรมการสถานศึกษา 



31 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 
 
                                           บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
ที ่   ………………………… /  2563 วันที ่19 มีนาคม  2563 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 
 ตามท่ีข้าพเจ้า นางรัชนี   รัตน์บ้านด่าน   ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ต าบลตลิ่งชัน   
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1  ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ตามค าสั่งโรงเรียน
บ้านตลิ่งชัน  ที่ 161 / 2562  ให้ข้าพเจ้าและคณะครูจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ในปีการศึกษา 2562 นั้น 
      บัดนี้การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
       (ลงชื่อ)           ผู้รายงาน 
              (นางรัชนี   รัตน์บ้านด่าน) 
                    ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

 
(ลงชื่อ)…………………………................….  ผู้บริหาร 

           (นายทองทศ  ศรีนรา) 
                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
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สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรม กิจกรรม/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมบันทึกสุขภาพ น้ าหนัก/
ส่วนสูง 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
-ตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
-ตรวจอุณหภูมิวัดไข้เบื้องต้นให้เด็ก ทุกวัน 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ๑๐๐ มีร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุข
นิสัย 
ที่ดี รักษาความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืน
ได้ 

ชลธิชา  ช่วยท้าว 

กิจกรรมหน้าเสาธง/โฮมรูม กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
- โฮมรูม 
- สนทนาระหว่างครูกับเด็ก เช่นเกร็ดความรู้ 
เรื่องราว และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  
- ทบทวนบทเรียน 
ผลการด าเนินการ 
-ครูและเด็กรู้จักและคุ้นเคยกันมากขึ้น 
-เด็กร้อยละ๑๐๐ สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
-เด็กร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 

กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มาประกอบ
อาหารให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทุกวัน (วันเปิดทา
การสอน) โดยจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบ
อาหารกลางวัน พร้อมจัดตักอาหารให้นักเรียน
และล้างเก็บให้เรียบร้อย 

ผลการด าเนินการ 
1 นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 
2. นักเรียนชั้น อ.๒-ป.6 ร้อยละ ๘๕ มี
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ชลธิชา  ช่วยท้าว 
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3.  นักเรียนร้อยละ ๘๕  มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
 

กิจกรรมอาหารเสริมนมโรงเรียน กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับนมทุกวัน 
-นกัเรียน อบ.๑ -ป.๖ ท่ีได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม)   ทกุวนั 

 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑณ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 

รัชนี รัตนบ้าน
ด่าน 

กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูเลือกหนังสือท่ีเป็นชุดเครื่องมือเพ่ือการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นการผสมผสานระหว่าง
บทเพลงและดนตรี และมีท่าเต้นหรือลีลา
เคลื่อนไหวประกอบอย่างสนุกสนาน รวมทั้ง
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับ
เด็ก 
-ครฝูึกให้เด็กใช้จินตนาการเคลื่อนไหวร่างกาย 
และพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้าง
ประสบการณ์สู่ทักษะการใช้ชีวิตจริง การ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การทรงตัว 
การควบคุมการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับเนื้อ
ร้องท านอง พร้อมๆ กับพัฒนาภาษาท่ีถูกต้อง 
และการออกเสียงให้ชัด 
 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางการเรียนรู้
ที่สูงขึ้น 
-เด็กร้อยละ 100 แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

รัชนี รัตนบ้าน
ด่าน 
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-เด็กร้อยละ ๘๕ กล้าพูด กล้าแสดงออก มี
ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

กิจกรรมสนามเด็กเล่นปลอดภัย กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูจัดให้มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย  เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของเด็ก  ซึ่งเครื่องเล่นไม่
ควรสูงเกิน  120เซนติเมตร 
-ครหูมั่นตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องเล่น
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ  หาก
พบเครื่องเล่นช ารุดควรรีบแจ้งช่างมา
ด าเนินการแก้ไขทันที 
-ครดููแลเด็กในขณะเล่น  เช่น  จัดพื้นที่สนาม
เด็กเล่นให้เป็นส่วน ท ารั้วรอบสนามเด็กเล่น 
ป้องกันไม่ให้เด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีครู
ดูแล 
 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ 100 ได้มีการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ มี
กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ที่แข็งแรง 
ช่างสังเกต กล้าแสดงออก เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี
รู้จักรอคอย  เล่น และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 

กิจกรรมกีฬาสี/กีฬากลุ่ม กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
ครูจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา ให้เด็กได้
เล่นกีฬา-กรีฑา ที่ตนเองชอบและถนัด 
 
ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ 100 มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
-เด็กร้อยละ 100 สามารถแสดงออกถึง
กิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
-เด็กร้อยละ 100 ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรม
ทางด้านกีฬา-กรีฑา 

รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
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- เด็กร้อยละ 100 ได้แสดงออกถึงความ
สามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย 
 

กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
ครูจัดกิจกรรมในกล่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย แห่งประเทศไทย” ๒๐กิจกรรม/๑ปี
การศึกษา ให้กับเด็ก 
 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 

กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ กิจกรรมทีด่ าเนินการ-ครูจัดท าป้ายนิเทศเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้และเพ่ือแสดงผลงานของเด็ก 
 
ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง
จากผู้รู้และแหล่งความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 
- เด็กร้อยละ 100 มีความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น 
 

ชลธิชา  ช่วยท้าว 

กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
ครูจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆให้กับเด็กตาม
ก าหนดการวันส าคัญ ดังนี้ 
-วันไหว้ครู 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-วันเข้าพรรษา 
-วันขึ้นปีใหม่ 
 
 

รัชนี รัตนบ้าน
ด่าน 
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ผลการด าเนินการ 
-เด็กรอ้ยละ ๑๐๐ มีความจงรักภักดีตอ่ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 -เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย  
-เด็กร้อยละ ๑๐๐ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุข  
 
 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูสอนและฝึกฝนเด็กในแต่ละกิจกรรม ระดับ
ปฐมวัย มี ๒ กิจกรรมดังนี้ 
   -การปั้นดินน้ ามัน 
   -การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
-ครูน าเด็กท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละกิจกรรมไป
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กท่ีเป็นตัวแทนร้อยละ ๑๐๐ ได้แสดงออก
ถึงความสามารถตามศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกของนักเรียน
อย่างสร้างสรรค์เป็นการน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ 
-การปั้นดินน้ ามัน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ 
ระดับกลุ่มวังเจ้าราม  
-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ๓  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต ๑ 
-เด็กท่ีเป็นตัวแทนร้อยละ๑๐๐ ได้รับประสบ 
การณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่าง
หลากหลายเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพให้บุคลากรและผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
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กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูจัดท ามุมนิทาน โดยมีหนังสือนิทาน หุ่นมือ 
โรงละคร เป็นต้น เพ่ือให้เด็กได้เล่นตามมุม 
-กิจกรรมให้เด็กๆได้ยืมนิทานไปอ่านร่วมกับ
ผู้ปกครองที่บ้าน 
-กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน ตอนกลางวัน 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการทางด้านทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน เหมาะสมตามวัย 
-เด็กร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการ
ดูแลสุขภาพ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอ่าน/เล่านิทาน 
-เด็กร้อยละ ๑๐๐ อ่านหนังสือ/เล่านิทาน
ร่วมกับผู้ปกครองได้ 

1.  

รัชนี รัตนบ้าน
ด่าน 

กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เรื่อง  
“เล่นให้รู้  เก็บให้เป็น ใครเห็นก็งามตา” 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ มี ระเบียบ วินัย ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จัก
เสียสละ และยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด 
 

ชลธิชา  ช่วยท้าว 

กิจกรรมลูกเสือน้อย กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
-ครูจัดกิจกรรมลูกเสือน้อยให้กับเด็กสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันพุธ) 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ น้ าใจช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน  

มีความสามัคคี อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์  
สุภาพ  
-เด็กร้อยละ ๘๕ การมีจิตอาสา บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน 

รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
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กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

-ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดย พาเด็ก
ไปเรียนรู้ที่  
-วัดพิพัฒน์มงคล  
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
-สวนน้ าทุ่งเสลี่ยมวอเตอร์ปร์าค  
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 
ผลการด าเนินการ 
-เด็กร้อยละ ๘๕ รู้จักคิดวิเคราะห์จากการ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีการพัฒนาการ
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีความภาคภมูิใจในภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินและเกิดความรู้สกึรัก หวง
แหนและร่วมกนั อนรัุกษ์ให้คงอยูสื่บไป 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
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โครงการ  โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
ฝ่าย   วิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. 
มาตรฐานที่   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาญวิทย์  ปลายเนตร 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................. ...................................... 
๑.หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๕ ส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยองค์กร 
ภายนอกในทุก ๕ ปี จากการประเมินภายในโดยต้นสังกัด พบว่า โรงเรียนมีการจัดการศึกษา โดยชุมชน
ยังไม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงเรียนยังขาดการประสานงาน
ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน และ
ไม่มีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับความ ร่วมมือจากชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้ไม่ดีเท่าท่ีควร การท างานของ
บุคลากรของโรงเรียนไม่ เป็นไปในทางเดียวกัน โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และบุคลากร
สถานศึกษาต้องร่วมมือกัน ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาชุมชนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมท า ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี จน โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดีข้ึนตามล าดับ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ปัจจัยด้านชุมชนก็
เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะสานความ ร่วมมือ เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
สถานศึกษา การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
และโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดการศึกษาที่ มุ่งหวังให้ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
ปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน โรงเรียนก็จะประสบผลส าเร็จและ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีพและการน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้
โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานเป็นโครงการ
ใหม่ 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชุนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา  
๓. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
๔. เพ่ือให้โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
๕. เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖. เพ่ือให้โรงเรียนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน ๑๕ คน  
๒. จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง  
๓. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ านวน ๑๕ คน  
๔ . จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง  
๕. สรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
๖. โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
๗. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 

บุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
การศึกษา ของสถานศึกษา 

 
๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -    เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 -    ประชุมวางแผนการท างาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
และครูปฐมวัยทุกคน 

๒.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
กิจกรรมท าวิจัยในชั้นเรียน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 
 
- 

๑๒,๐๐๐ 
 
- 

 
 

รัชนี รัตนบ้านด่าน 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 

 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 
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กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท าแผนการจัดประสบการณ์ 
กิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน 
กิจกรรมจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสถานศึกษา
ประจ าปี (SAR)ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) 
กิจกรรม PLC ครูปฐมวัย 
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การเรียนการสอน 
กิจกรรมคูปองครู 
กิจกรรมส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

๑,๐๐๐ 
 

รัชนี รัตนบ้านด่าน 
รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
ชลธิชา ช่วยท้าว 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
 

ชลธิชา ช่วยท้าว 
รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 
ชลธิชา ช่วยท้าว 

 
ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
รัชนี รัตนบ้านด่าน 

 
๓. ขั้นประเมินผล (Check) 
 -    ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
และครูปฐมวัยทุกคน 

๔. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 -    วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการท างาน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
และครูปฐมวัยทุกคน 

๕. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ และรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ – มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
และครูปฐมวัยทุกคน 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 
๖. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 
๗. งบประมาณ 
 ๑๓,๐๐๐ 
๘. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการ จัดการศึกษา 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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๒.โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๔.โรงเรียนมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ของโรงเรียน 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และ
ใช้หลักการมี ส่วนร่วม 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

๖.บุคลากร/ผู้ปกครอง/ชุมชน/
กรรมการสถานศึกษา ให้การสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สังเกตการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

รายชื่อผู้สนับสนุนและมี
ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
๗.ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจกับการ ด าเนินโครงการ 

สังเกตความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ......................................ผูอ้นุมัติโครงการ  
        (นายชาญวิทย์ ปลายเนตร)                                (นายโสรส  รอดประดิษฐ์ )                                                                                       
         ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชนั          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
         
 
 

               ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายฝน  ค าเถิน) 

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
ที ่   ………………………… /  2563 วันที ่19 มีนาคม  2563 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 
 ตามท่ีข้าพเจ้า นายชาญวิทย์  ปลายเนตร  ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ต าบลตลิ่งชัน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1  ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ตามค าสั่ง
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ที่ 161 / 2562  ให้ข้าพเจ้าและคณะครูจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ในปีการศึกษา 2562 นั้น 
      บัดนี้การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
       (ลงชื่อ)           ผู้รายงาน 
              (นายชาญวิทย์  ปลายเนตร) 
                    ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

(ลงชื่อ)…………………………................….. ผู้บริหาร 
          (นายทองทศ  ศรีนรา) 
                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
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สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กิจกรรม กิจกรรม/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.กิจกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 

ด าเนินการ 
- วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

- จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ตรงตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันและ บริบท
ภายในชุมชนท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แก่เด็ก 

ผลการด าเนินการ 
- การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชันมี

หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

รัชนี รัตนบ้านด่าน 

๒.กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การเรียน
การสอนในระดับ
ปฐมวัย 

ด าเนินการ 
- คิดค้นและจัดท าสื่อ บอร์ด ป้ายนิเทศ ต่างๆ 

รวมถึงตรวจเช็คสื่อเทคโนโลยี โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนให้พร้อมอยู่เสมอ
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินการ 
- การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มี

บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 
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๓.กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ด าเนินการ 
- การก าหนดปัญหาการวิจัย 
- การแสวงหาสู่ทางแก้ปัญหา 
- การใช้วิธีการต่างๆ แก้ปัญหา 
- การบันทึกและการปฏิบัติการแก้ปัญหา 
- การสรุปและน าเสนอผลการแก้ปัญหา 
-  

ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ร้อยละ ๑๐๐ 

ท าวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยประจ าปี 
๒๕๖๒ 

-  

รัชนี รัตนบ้านด่าน 

๔.กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด าเนินการ 
- จัดท าระเบียนสะสมนักเรียน ส ารวจข้อมูล ท า

แบบสอบถาม เยี่ยมบ้านเด็ก 
- จัดประชุมผู้ปกครองภายในชั้นเรียน 
- คัดกรองเด็ก ประเมินพฤติกรรม สุขภาพกาย

และจิตใจเด็ก บันทึกผลการเรียน ผลงานเด็ก 
- ส่งเสริมพัฒนาเด็กและปัญหาเด็กทุกกลุ่มตาม

ศักยภาพ 
- ส่งต่อเด็กที่มีความผิดปกติให้ได้รับการดูแลหรือ

การรักษาที่เหมาะสม 
ผลการด าเนินการ 

- การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มี
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

-  

รัชนี รัตนบ้านด่าน 

๕.กิจกรรมท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

ด าเนินการ 
- ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท

ของชุมชนท้องถิ่น ก าหนดปฏิทินการเรียน 
- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตาม

วัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลโดยมุ่งเน้นที่ตัวเด็กเป็นส าคัญ 

รวีวรรณ  ปุ้มตะมะ 
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ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

-  
๖.กิจกรรมนิเทศ
ภายในชั้นเรียน 

ด าเนินการ 
- ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

นิเทศภายในชั้นเรียน 
-  

ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศภายใน

ชั้นเรียน ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
-  

ชลธิชา ช่วยท้าว 

๗.กิจกรรมจัดท า
รายงานการ
ปฏิบัติงาน
สถานศึกษาประจ าปี 
(SAR)ระดับปฐมวัย 

ด าเนินการ 
- สรุปโครงการและจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน

สถานศึกษาระดับปฐมวัยประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ผลการด าเนินการ 
- การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน มี

รายงานการปฏิบัติงานสถานศึกษาประจ าปี 
(sar) ระดับปฐมวัยประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 

๘.กิจกรรมจัดท า
รายงานการ
ปฏิบัติงานของ
ตนเอง (SAR) 

ด าเนินการ 
- จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของตนเอง 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ จัดท ารายงานการ

ปฏิบัติงานของตนเอง (sar) ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

ชลธิชา ช่วยท้าว 
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๙.กิจกรรม PLC ครู
ปฐมวัย 
 

ด าเนินการ 
- ครูรวมตัวกันระดมความคิด แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ประสานงาน/ร่วมมือกัน เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน  
 

ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ น าความรู้ที่ได้ มา

พัฒนาการเรียนการสอนที่ยั่งยืน 
 

รวีวรรณ ปุ้มตะมะ 

๑๐.กิจกรรมบูรณา
การปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน 
 

ด าเนินการ 
- ครูสอนให้เด็กรู้จักการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 

รู้จักการประหยัดอดออม 
ผลการด าเนินการ 

- เด็กร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการประหยัดน้ า รู้จักการ
ประหยัดอดออม 
 

 

ชลธิชา ช่วยท้าว 

๑๑.กิจกรรมคูปอง
ครู 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

ชาญวิทย์ ปลายเนตร 

๑๒.กิจกรรมส่งเสริม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ด าเนินการ 

- จัดประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและ
ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

- เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

รัชนี รัตนบ้านด่าน 

 

 

 
ชื่อโครงการ                     โครงการยกระดับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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ฝ่าย        วิชาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องมาตรฐาน สพฐ. 
มาตรฐานที่        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวชลธิชา   ช่วยท้าว 
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา ๒๕๖๒                              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้เจริญเติบโตถึง
ขีดสุดของศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็ก ด้านร่างกาย มีจุดประสงค์ที่
จะเสริมสร้างการเจริญเติบโต ด้านโครงสร้าง และสมรรถภาพทางกลไกล  รวมถึงสุขภาพอนามัยให้
เจริญเติบโตตามมาตรฐานของเด็กไทย ด้านสติปัญญา  มีจุดประสงค์ท่ีพัฒนาด้านความคิด การเรียนรู้ให้
ถึงขีดสุดท้ายของศักยภาพด้านจิตใจอารมณ์ และสังคม มีจุดประสงค์ท่ีเสริมสร้างลักษณะนิสัยสุขภาพจิต
ที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมให้ได้อย่างมีปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 
8 และนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ขยายการให้การบริการการศึกษาระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่จะต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับ
นักเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ  
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างมีความสุข เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพไม่เป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจึงจ าเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยก่อนประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมที่จะรับการเรียนรู้
ในระดับชั้นต่อไปอย่างมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้เหมาะสมตาวัยและเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงเด็กเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท า 
“โครงการยกระดับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ”ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือจัดการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 4-5 ปี  ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  จ านวน ๗๔ คน 
 ๒. ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ านวน ๔ คน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑. เด็กร้อยละ 80  มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา   
 ๒. ครูปฐมวัยทุกคนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาพร้อมที่จะได้เรียนในระดับต่อไป 
 
๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 -    เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
 -    ประชุมวางแผนการท างาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
2562 – มีนาคม 
2563 

ชลธิชา ช่วยท้าว 

๒.ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการตามโครงการ 
-  กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-  กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร 
-  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การเรียน 
การสอนในระดับปฐมวัย 
-  กิจกรรมท าแผนการจัดประสบการณ์ 
-  กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมจัดท ารายงานการปฏิบัติงานสถานศึกษาประจ าปี 
(SAR)ระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม 
2562 – มีนาคม 
2563 

 
 
รัชนี รตัน์บ้านด่าน 
รัชนี  รัตน์บ้านด่าน 
ชาญวิทย์  ปลายเนตร 
 
ชลธิชา  ช่วยท้าว 
รัชนี  รัตน์บ้านด่าน 
ชาญวิทย์  ปลายเนตร 
 
รวีวรรณ  ปุ้มตะมะ 

๓. ขั้นประเมินผล (Check) 
 -    ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

พฤษภาคม 
2562 – มีนาคม 
2563 

นางชลธิชา  ชว่ยท้าว 

๔. ขั้นปรับปรุง (Act) 
 -    วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการท างาน 

พฤษภาคม 
2562 – มีนาคม 
2563 

นางชลธิชา  ชว่ยท้าว 

๕. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ และรายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

พฤษภาคม 
2562 – มีนาคม 
2563 

นางชลธิชา  ชว่ยท้าว 

 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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๖. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 
๗. งบประมาณ 
 - งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท (กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย) 
 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา   
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๒. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนต่อ
ในระดับประถมศึกษา 

การประเมินพัฒนาการเด็ก แบบประเมินพัฒนาการ 

 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
. 1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามวัย  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับชั้นต่อไป 
  

 
 

     
  ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ......................................ผูอ้นุมัติ โครงการ 
          (นางสาวชลธิชา  ช่วยท้าว)                     ( นายโสรส  รอดประดิษฐ์ )                                                                                       
         ครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชนั         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
         
 
 
 

               ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายฝน  ค าเถิน) 

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
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                                           บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
ที ่   ………………………… /  2563 วันที่ 19 มีนาคม  2563 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการยกระดับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 
 ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา  ช่วยท้าว   ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ต าบลตลิ่งชัน   
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1  ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าโครงการยกระดับการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ตาม
ค าสั่งโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  ที่ 161 / 2562  ให้ข้าพเจ้าและคณะครูจัดท าโครงการยกระดับการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญในปีการศึกษา 2562 นั้น 
      บัดนี้การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
       (ลงชื่อ)           ผู้รายงาน 
              (นางสาวชลธิชา   ช่วยท้าว) 
                    ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

 
(ลงชื่อ)…………………………................…..ผู้บริหาร 

           (นายทองทศ  ศรีนรา) 
                  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
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สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

กิจกรรม กิจกรรม/ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  กิจกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
 

ด าเนินการ 
- จัดท าแบบประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเตรียม

เครื่องมือ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการประเมิน
พัฒนาการของเด็ก  

- ประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กเม่ือสิ้นปี
การศึกษาและบันทึกผลการประเมิน 
 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการประเมินพัฒนาการ

เด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 

รัชนี รัตน์บ้านด่าน 
 
 
 

๒.  กิจกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 
 

ด าเนินการ 
- วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 

- จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ตรงตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันและ บริบท
ภายในชุมชนท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แก่เด็ก 
 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
 
 

รัชนี  รัตน์บ้านด่าน 
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๓.  กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงส่ือ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การเรียน
การสอนในระดับ
ปฐมวัย 
 

ด าเนินการ 
- คิดค้นและจัดท าสื่อ บอร์ด ป้ายนิเทศ ต่างๆ 

รวมถึงตรวจเช็คสื่อเทคโนโลยี โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ตภายในห้องเรียนให้พร้อมอยู่เสมอ
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

ชาญวิทย์ ปลาย
เนตร 
 

๔.  กิจกรรมท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 
 

ด าเนินการ 
- ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท

ของชุมชนท้องถิ่น ก าหนดปฏิทินการเรียน 
- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตาม

วัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลโดยมุ่งเน้นที่ตัวเด็กเป็นส าคัญ 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการจัดประสบการณ์ท่ี

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

-  

ชลธิชา  ช่วยท้าว 
 

๕.  กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 

ด าเนินการ 
- จัดประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและ

ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

รัชนี  รัตน์บ้านด่าน 
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๖.  กิจกรรมจัดท า
รายงานการ
ปฎิบัติงาน
สถานศึกษาประจ าปี 
(SAR)ระดับปฐมวัย 
 

ด าเนินการ 
- สรุปโครงการและจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน

สถานศึกษาระดับปฐมวัยประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ผลการด าเนินการ 
- ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ จัดท ารายงานการ

ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยประจ าปี 
๒๕๖๒ 
 

ชาญวิทย์  ปลาย
เนตร 
 

๗. กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด าเนินการ 
- จัดท าระเบียนสะสมนักเรียน ส ารวจข้อมูล ท า

แบบสอบถาม เยี่ยมบ้านเด็ก 
- จัดประชุมผู้ปกครองภายในชั้นเรียน 
- คัดกรองเด็ก ประเมินพฤติกรรม สุขภาพกาย

และจิตใจเด็ก บันทึกผลการเรียน ผลงานเด็ก 
- ส่งเสริมพัฒนาเด็กและปัญหาเด็กทุกกลุ่มตาม

ศักยภาพ 
- ส่งต่อเด็กที่มีความผิดปกติให้ได้รับการดูแลหรือ

การรักษาที่เหมาะสม 
 

ผลการด าเนินการ 
- เด็กร้อยละ ๑๐๐ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

รวีวรรณ  ปุ้มตะมะ 

 

 

 

 
 


