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ก 

 

ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก           
(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ  
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
ผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก             
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) ในปีการศึกษา 
2564 ต่อไป 
 
 
            
       นางสาวสุดารัตน์  ทับสาย  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
          7 พฤษภาคม  2564
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลท่ัวไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
 ข้อมูลนักเรียน 2 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 6 
ส่วนที ่2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   8 
ระดับปฐมวัย 8 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 8 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 8 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 15 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 19 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 24 
ส่วนที ่3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 27 
 ระดับปฐมวัย 27 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 30 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก 33 
ประกาศสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 34 
 ประกาศสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 38 
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 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา                                       
โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 41 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) ต้ังอยู่เลขท่ี 184 หมู่ 5  
ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันระดับช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก    
รอบท่ี 4 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564   มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือระดับการศึกษาปฐมวัย มีครูจ านวน           
4  คน นักเรียนจ านวน 90  คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูจ านวน 18 คน นักเรียนจ านวน 321 คน 
รวมทัง้สถานศึกษามีบุคลากรครูจ านวน 21 คน นักเรียนจ านวน 411 คน 

จุดเด่น 
 ระดับการศึกษาปฐมวัยกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิตศึกษาเด็กเกิดการเรียนรู้และงอกงาม
ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า  ครูประจ าช้ันท ากิจกรรมฝึก
สมองสร้างสมาธิและพลังสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัน ครูช่ืนชมและขอบคุณเด็กท่ี
ท าดีและไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก  ครูมอบพลังบวกผ่านการโอบกอด  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ส าหรับเด็กให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีไปอ่านกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ 
ฟัง  เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก  ร่าเริง  แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุข  เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี     
มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน  เด็กมีนิสัย
รักการอ่าน  ช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น จับประเด็นและวิเคราะห์เรื่องราวได้ดี               
มีจินตนาการเป็นภาพ และมีสมาธิ  รู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  ได้พัฒนาทักษะการเรียนสามารถเรียนรู้วิธีคิด
วิธีต้ังค าถามและการค้นหาค าตอบ ทักษะด้านการส่ือสารทางภาษาสามารถส่ือสารความคิดออกมาเป็นถ้อยค า
ท่ีผู้อื่นฟังแล้วเข้าใจได้  และมีจิตอาสาในการช่วยกันเก็บขยะกวาดใบไม้ทุกวัน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
เป็นอย่างดี 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ 1.พัฒนาการด้านร่างกาย 2.พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ  3.พัฒนาการด้านสังคมและ 4.พัฒนาการด้านสติปัญญาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ครูมีการประชุม 
plc เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูอย่างต่อเนื่อง ครูมีความรักความ
สามัคคีในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็ก             
เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีอ่านกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง  ท าให้เด็กกล้า
พูด กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุข  การอ่านหนังสือกับผู้ปกครองช่วยสร้าง          
ความรักความอบอุ่น  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็น
คนดี  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน มีนิสัย



ค 
 

รักการอ่าน จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กรวมทั้งมีสนามเด็กเล่นท่ีกว้างขวางและความปลอดภัย 
 การใช้กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงาม             
ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า             
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็ก  เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง                 
มีโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดกิจกรรมปฐมวัยกับฐานกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวหัวข้อ            
เพราะทุกส่ิงไม่หยุดนิ่งในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และบูรณาการประสบการณ์               
การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทยและมีการจัดกิจกรรมการทดลองโครงงาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันเรียนมีระดับพัฒนาการทาง    
การเรียนดีขึ้น ระดับสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผลการประเมินประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน (RT) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สมรรถนะการอ่านรวม 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉล่ียต่ า
กว่าระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ ท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 จึงท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าท่ีควร ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาไทยและรวมความสามารถท้ัง 2 ด้านมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และความสามารถด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         
(O-NET) มีนักเรียนสมัครใจสอบ จ านวน 4 คน ผลการทดสอบจึงไม่สามารถระบุในระดับสถานศึกษา ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  แสดงออก
พฤติกรรมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะรักและช่ืนชมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักสถานท่ีส าคัญและแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน ท้องถิ่น มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน การนิเทศภายในเป็นระบบ จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อตรวจสอบผลการเรียน ผลการอ่านการเขียน และเงินฝากออมทรัพย์ของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด าเนินการ ทุกห้องเรียน  มี
คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับจอโทรทัศน์  สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มี
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ท่ีครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ จัดรายการออกอากาศทาง
สถานี ADS Chanel ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ข่าวสารทุกวัน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเองเข้ารับอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความสนใจ ความรู้ ความสามารถ
และหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน และมีครูครบช้ันเรียนตรงตาม
วิชาเอก ผู้บริหารและครูประชุมทางวิชาการ สนทนาทางวิชาการ  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้
งาน 
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 จัดกิจกรรมโครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าแผนการสอนแบบ
Active learning ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียนมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนครบถ้วน         ครู
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ครกู็มีความสุขในการสอน 
 มีการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน ผ่านการใช้นวัตกรรม IRC (Information Report Center) รายบุคคล 
โดยครูจะต้องรายงานการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางไลน์
ของโรงเรียน และเว็ปไซต์ของโรงเรียน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ครูได้ เพื่อให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ 

จุดควรพัฒนา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัยเด็กยังขาดทักษะการต้ังค าถาม และทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล    
การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา 
 ครูควรพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กอย่างหลากหลายในแต่ละด้าน  เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะกระบวน  การคิด โดยครู
ต้องฝึกเทคนิคการตั้งค าถาม และฝึกเด็กให้รู้จักการต้ังค าถามเพื่อแสวงหาความรู้ 
 การจัดท ากิจกรรมการทดลองโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการจัด
กิจกรรมการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม  และการคิดสร้างสรรค์ยัง
พัฒนาไม่ถึงเป้าหมายท่ีสถานศึกก าหนด  การติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาท้ังด้านการอ่านออกเสียง 
การเขียนให้ถูกต้องและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกรายวิชาให้สูงขึ้น 
         การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ต้องพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ัง
กลุ่มเก่ง  กลุ่มกลาง  และกลุ่มอ่อนให้ได้รับการพัฒนาตามระดับความสามารถและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดของผู้เรียน โดยการป้อนค าถามพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล
วิเคราะห ์วิจารณ์ สังเคราะห์หรือการประเมินค่าเพื่อตอบค าถาม 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับครูผู้สอน โดยใช้ Application ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 โครงการรวมพลังสร้างความดี  ชีวีมีสุข เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน                
คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความ
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เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  เป็นตัวช้ีวัดการแสดงออกด้านพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการทุกห้องเรียน   ผู้เรียนทุกคนจะมีกล่องสะสมความดีท่ีมีรูปภาพ  และช่ือของตนเองติดอยู่ท่ีกล่อง  
เมื่อผู้เรียนท าความดีตรงตามคุณธรรมท่ีสถานศึกษาก าหนด  จะได้รับไม้ไอศกรีมไปสะสมในกล่องความดี                
ของตนเอง  เมื่อถึงส้ินเดือนจะมีการสรุปผลรวมผู้เรียนคนใดท่ีสะสมความดีมากท่ีสุด จะได้รับรับเกียรติบัตร
เด็กดีมีคุณธรรมประจ าเดือนนั้น  เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี 
เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 การใช้นวัตกรรม IRC ( Information Report Center) รายบุคคล โดยครูจะต้องรายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางไลน์ของโรงเรียน และเว็ปไซต์
ของโรงเรียน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูได้ เพื่อให้ครู
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท ารายงานต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

นิยามศัพท์ 
นวัตกรรม (Innovation) คือ แนวความคิดหรือวิธีการใหม่หรือแปลกจากเดิม (ปรับให้สอดคล้องตาม

บริบท) ท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีท าให้สถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จ เป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นท่ียอมรับในระดับต้นสังกัด (สพป.) โดยเป็นท่ีรับทราบของชุมชน 
ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก (วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 184 ม. 5 ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70130                      

 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 โทรศัพท์: 032745194โทรสาร: 032745098    E-Mail:  damnoenschool@gmail.com 

 Website ของสถานศึกษา: http://anubandamnoen.com/mainpage  

 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ รักษ์ความ          

เป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ : 1. พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย และมีมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เอกลักษณ์ : ยิ้มใส ไหว้สวย 

อัตลักษณ์ : มีสุนทรียภาพ ด้านดนตรีและด้านกีฬา 

ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน : ห้องสมุดโรงเรียน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอนุบาลด าเนินสะดวก  
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน : ตลาดน้ าด าเนินสะดวก ศูนย์การเรียนรู้หุ่นกระบอก 
 หน่วยงาน/องค์กรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน: ธนาคารกรุงเทพ ผ่านโครงการโรงเรียน 

ประชารัฐ 
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 จ านวนวันท่ีจัดการเรียนการสอน 
  การศึกษาปฐมวัย: 209 วัน  

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน: 204 วัน 

 หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียนในช่วงเดือน กรกฏาคม- สิงหาคม 2563 ส่งผล

ให้เวลาเรียนของระดับช้ันปฐมวัยและประถมศึกษาจ านวนวันไม่เท่ากัน 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 18 - 5 3 27 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 18 6 - 27 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงาน 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงาน (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 24 
2.เทคโนโลยีการศึกษา 1 22 
3. ภาษาไทย 1 24 
4. คณิตศาสตร์ 3 22 
5. วิทยาศาสตร์ 2 24 
6. ภาษาอังกฤษ 1 22 
7. สังคมศึกษา 2 22 
8. พลศึกษา 2 22 
9.ดนตรีศึกษา 1 22 
10.สังคีตศิลป์ไทย 1 20 
11.พัฒนาชุมชน 1 22 
12.การศึกษาปฐมวัย 3 30 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงาน (ชม./สัปดาห์) 
13.วิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 24 
14.อื่น ๆ 3 0 

รวมทั้งหมด 27  
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม 411  คน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 1 16 14 3 30 
อ.2 1 14 14 28 28 
อ.3  2 17 15 32 16 
รวม 4 47 43 90 22.5 
ป.1 2 31 26 57 28.5 
ป.2 2 27 17 44 22 
ป.3 2 23 31 54 27 
ป.4 2 31 22 53 26.5 
ป.5 2 34 24 58 29 
ป.6 2 26 29 55 27.5 
รวม 12 172 149 321 27.25 

รวมทั้งหมด 16 224 193 411 25.69 

 
ขนาดอัตราก าลัง 

ระดับการศึกษา อัตราส่วน จ านวนครู 
ครู : เด็ก ห้อง : เด็ก ครบชั้น ไม่ครบชั้น  

ปฐมวัย 1 : 23 1 : 23   
ประถมศึกษา 1 : 17 1 : 26   

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับช้ันเรียน นักเรียนท้ังหมด (คน) ผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) คิดเป็น (ร้อยละ) 

อ.3              32              28        87.50 
ป.6 55 50 90.90 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนในระดับช้ันปฐมวัย ประถมศึกษา และรวมทั้งโรงเรียนตามสถิติ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ระดับปฐมวัย   
      ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ 

การประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.1 95.63 86.95 91.30 86.95 90.20 
อ.2 87.53 85.45 84.77 80.00 84.44 
อ.3 92.42 91.82 90.55 86.19 90.24 

รวมเฉล่ีย 91.86 88.07 88.87 84.38 88.29 
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     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 31 30 39 43 41 28 48 48 45 
ป.2 18 21 26 32 21 12 39 40 36 
ป.3 37 29 42 42 45 13 44 48 49 
ป.4 18 25 26 44 46 22 42 49 42 
ป.5 26 18 21 19 33 27 37 49 35 
ป.6 30 31 40 29 42 35 43 50 42 
รวม 160 154 194 209 228 137 253 284 249 

ร้อยละ 51.78 49.84 62.78 67.64 73.79 44.34 81.88 91.91 80.58 
 
2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 58 0 5 31 12 43 84.62 
ป.2 45 5 6 16 19 35 64.00 
ป.3 55 0 9 31 11 42 100.00 
ป.4 53 3 6 23 21 44 81.48 
ป.5 59 4 2 43 9 52 86.67 
ป.6 57 3 8 27 15 42 67.86 

รวม 321 15 36 171 87 258 80.37 
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  3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 58 0 0 26 22 48 100.00 
ป.2 45 5 0 16 25 41 89.13 
ป.3 55 0 0 36 15 51 100.00 
ป.4 53 3 0 18 32 50 94.34 
ป.5 59 4 0 45 9 54 93.10 
ป.6 57 3 3 22 25 47 88.68 

รวม 321 15 3 163 128 291 90.65 

 
4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

3 4 31 5 50 94.34 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

3 9 36 5 50 94.34 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3 5 30 5 50 94.34 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

3 3 32 5 50 94.34 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

3 3 29 5 50 94.34 

รวม 15 24 158 25 50 94.34 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 66.72 72.93 76.54 
การอ่านรู้เรื่อง 61.20 72.74 71.89 

รวม 2 สมรรถนะ 64.61 72.85 74.23 

 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 
   ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

สมรรถนะ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การอ่านออกเสียง 0 5 27 15 42 89.36 
การอ่านรู้เรื่อง 1 3 36 8 44 93.62 
รวม 2 สมรรถนะ 0 2 33 12 45 95.74 

 

3) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
    ปีการศึกษา 2561 – 2563 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
พัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 
2561 - 2562 2562 - 2563 

การอ่านออกเสียง 68.01 52.71 66.72 -15.3 14.01 
การอ่านรู้เรื่อง 79.66 78.20 61.20 -1.46 -17 

รวม 2 สมรรถนะ 73.83 65.45 64.61 - 8.38 - 0.84 
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย 48.24 45.03 47.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 38.80 35.56 40.47 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 43.52 40.30 43.97 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
    ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
พัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 
2561 - 2562 2562 - 2563 

ด้านภาษา/ 
ด้านภาษาไทย 

54.80 49.34 48.24 -5.46 -1.1 

ด้านค านวณ/ 
ด้านคณิตศาสตร์ 

50.12 55.91 38.80 +5.79 -17.11 

รวมความสามารถท้ัง 
2 ด้าน 

51.06 52.62 43.52 +1.56 -9.1 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จ าแนกตามวิชา 
ระดับผลการทดสอบ O-NET 

จ าแนกตามวิชา 

ร้อยละ 30  
ผลการทดสอบ 

 O-NET 

61 64 65 63 61 64 65 63  

ปรนัย อัตนัย รวม         

1 เด็กหญิงภัทรวดี คณะพล 27.50 14.25 41.75 20.00 24.65 30.00 2.00 1.50 1.00 1.50 0.47 

2 เด็กหญิงศุภนิดา เปี่ยมเพ็ง 65.00 17.00 82.00 35.00 58.85 70.00 3.50 2.00 2.50 3.00 0.83 

3 เด็กหญิงมติมนต์ จันปรุง 55.00 13.50 68.50 40.00 60.80 80.00 3.00 2.00 2.50 3.50 0.80 

4 เด็กหญิงสุวิดา ช้างโคร่ง 55.00 16.00 71.00 35.00 34.20 40.00 3.00 2.00 1.50 2.00 0.68 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สมัครใจสอบ O-NET  
               ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 คน จึงไม่สามารถระบุข้อมูลในระดับโรงเรียนได้ 
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    2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย พัฒนาการ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2561 - 2562 

ภาษาไทย 57.76 47.23 -10.53 

คณิตศาสตร์ 30.77 29.54 -1.23 

วิทยาศาสตร์ 39.97 37.63 -2.34 

ภาษาอังกฤษ 37.56 29.81 -7.75 
     
 

 หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถระบุข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
     (O-NET) ได้ เนื่องจากมีนักเรียนสมัครใจสอบ จ านวน 4 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

   การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมาถึงโรงเรียนจะมีการคัดกรองทุกเช้า โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด - 19  โดยการให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน
ทุกวันและสวมใส่ตลอดเวลา  เด็กได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การตรวจเล็บ ผม ผิวหนัง หูตา จมูก 
เส้ือผ้า และการแปรงฟันตรวจทุกวัน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีสถานศึกษาจัดให้เด็ก
ได้รับประทานอาหารท่ีสะอาดมีคุณค่าอาหารทางโภชนาการตามโปรแกรม Thai School Lunch ได้รับ
สารอาหารครบถ้วนปริมาณเหมาะสมตามวัยตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก  
เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้า
ห้องน้ าทุกครั้ง เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกวัน เด็กนอนหลับพักผ่อนและต่ืนนอนเป็นเวลา เด็กด่ืม
นมหลังต่ืนนอนทุกวัน  มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงทุกเดือนเพื่อสังเกตดูพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 
ตามโครงการบริการสุขภาวะและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนทางโรงเรียนได้จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นให้มีความปลอดภัยสะดวกพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย และการหลีกเล่ียงจากอันตราย
ตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และพิทักษ์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี การจัดประสบการณ์เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนกรวยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันท่ีถูกวิธี การตรวจฟันเคลือบ
ฟลูออไรท์ และเด็กท่ีต้องอุดฟันและถอนฟันได้มีการส่งต่อให้โรงพยาบาลด าเนินสะดวกในการดูแลสุขภาพฟัน
ของเด็กตามโครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในระดับปฐมวัย  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
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กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาใน การจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคล่ือนไหวอยู่กับท่ี การ
เคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี การเคล่ือนไหวอิสระ การเคล่ือนไหวประกอบเพลง การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์ การ
เคล่ือนไหวตามค าส่ังทิศทางซ้าย ขวา การเคล่ือนไหวแบบผู้น าผู้ตาม การเคล่ือนไหวตามค าส่ังและข้อตกลง 
การเคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนา การการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ีเชิงสร้างสรรค์ในส่วนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  
เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน เพื่อออกก าลังกายเคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออก
อย่างอิสระ  กิจกรรมกลางแจ้งท่ีจัดให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กได้ปีนป่าย   โยกหรือไกวหมุนโหนเดิน
ทรงตัว การเคล่ือนไหวส่วนต่างของร่างกาย โดยการกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างอิสระ การเดินต่อเท้าถอย
หลังบนเส้นตรง การวิ่งซิกแซกหลบเครื่องกีดขวาง  เล่นเกมพาลูกบอลใส่ตะกร้า  เกมรับบอลกระดอนจากพื้น 
เกมลิงชิงลูกบอล การละเล่นของไทยโพงพาง รีรีข้าวสารโป้งแปะ มอญซ่อนผ้า  และการเล่นน้ าเล่นทราย  เด็ก
ได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทได้จัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส  การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน สีไม้ สีน้ า การปั้นดินน้ ามัน
อย่างอิสระการพิมพ์ภาพอิสระจากส่ือธรรมชาติจากกิ่งไม้ใบไม้จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  การสร้างภาพด้วยการ
ฉีกตัดปะกระดาษการร้อยลูกปัด ในเรื่องของการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยได้จัดท าจัดโครงการ Mask Hanging 
ขึ้นให้กับเด็กเพราะ คุณครูได้สังเกตเห็นเป็นประจ าในเรื่องการลืมหน้ากากอนามัย หรือ ท้ิงหน้ากากอนามัยไว้
ตามสถานท่ีต่างๆ คุณครูจึงจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม กับศักยภาพของนักเรียน โดยค านึงถึงความสามารถและ
พร้อมของเด็ก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติจริงโดยการให้เด็กประดิษฐ์สาย
คล้องหน้ากากอนามัย ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อหน้ากากอนามัยบ่อยครั้งแล้ว ยังช่วย
ส่งเสริมในด้านพัฒนาการกล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตาและเพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
             การพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ เด็กสวดมนต์ท าสมาธิหน้าเสาธงทุกเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนมีกิจกรรม
ทักทายกับครูว่าวันนี้เด็กมีความรู้สึกอย่างไร ให้เด็กได้แสดงออกทางความรู้สึกในตอนนั้น มีการจัดกิจกรรมจิต
ศึกษาให้กับเด็ก  เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ และความฉลาด
ทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า  เด็กได้สวดมนต์ไหว้พระ
และปฏิญาณตนเป็นเด็กดีก่อนนอนทุกวัน  และในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้คิดสร้างสรรค์ได้รับรู้
เกี่ยวกับความงามและได้แสดงออกทางความรู้สึกและความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก    
การอ่านส าหรับเด็กอนุบาล ให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีไปอ่านกลับมา
เล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง  ท าให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุขใน   การอ่าน
หนังสือกับผู้ปกครองได้สร้างความรักความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  และครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เด็กยังได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จัก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านอีกด้วย โดยท่ีเด็กได้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
นิทาน และจากท่ีคุณครูเล่านิทานให้เด็กฟัง ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้   
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การพัฒนาด้านสังคม  เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การแต่งตัว การรับประทาน
อาหารและใช้ห้องน้ าห้องส้วมได้ด้วยตนเอง  เด็กมีวินัยในตนเอง รู้จักการเข้าแถวตามล าดับก่อน หลัง รู้จักการ
เดินแถวท่ีมีระเบียบวินัย การฝึกความมีระเบียบวินัยของเด็ก มีการจัดประชุม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน  การปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยการแสดงความเคารพ  โดยจัดท าโครงงานคุณธรรม ยิ้มใสไหว้สวย เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการไหว้ท่ีถูกต้อง การไหว้ท่ีถูกต้องตามประเพณีปลูกฝังให้เด็กมีจริยธรรม และประการส าคัญเป็นการ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9) นอกจากนี้ฝึกเด็กกล่าวค าว่า สวัสดีครับ 
สวัสดีค่ะ  ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ และการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น  เด็กรู้จักอดออม  โดยเด็กมีการออมเงินกับคุณครู  เด็กรู้จักความพอเพียง  เด็กรู้จักท้ิงขยะลงถัง 
และช่วยกันเก็บขยะและใบไม้บริเวณต่าง ๆ ท่ีพบเห็น เด็กยังมีจิตอาสาช่วยเก็บขยะ และกวาดใบไม้ในบริเวณ
สนามเด็กเล่นทุกวัน  เด็กรู้จักประหยัดน้ าประหยัดไฟ  โดยการปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียน เมื่อเลิก
ใช้งานแล้ว  เด็กแต่งกายด้วยเส้ือผ้าไทยทุกวันศุกร์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  และได้จัดกิจกรรมเล่นตามมุม
เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเครื่องเล่นอย่างอิสระตามมุมเล่นโดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่น ได้
อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มการเล่นบทบาทสมมติในมุม
ต่าง ๆ ท าให้เด็กรู้จักการอคอย  การเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อเล่นเสร็จแล้ว ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการฝึกการท างานร่วมกัน และยอมรับความ
คิดเห็นของตนเองและผู้อื่น  การส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยปฏิบัติตนตามลักษณะอัน
พึงประสงค์  8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ให้ครูประจ าช้ันประเมินว่าเด็กคนไหนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับพ่อแม่และผู้ปกครอง การปลูก
ผักพลังบวก โดยให้เด็กน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โรงเรียนอนุบาล
ด าเนินสะดวกได้เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการด าเนินงานการแก้ปัญหาการด่ืมสุราและการ
สูบบุหรี่ในเด็กปฐมวัย  ได้ส่งครูปฐมวัยเข้ารับอบรมทุกคน  น าแผนการจัดกิจกรรมการเลิกเหล้าและการเลิก
บุหรี่มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี มีทักษะชีวิต มีทักษะการ
คิด  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันปัจจัยเส่ียงเหล้าและบุหรี่  สามารถแยกแยะส่ิงดีและไม่ดี  รู้จักการปฏิเสธส่ิง
ท่ีไม่ดี และให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการเลิกเหล้าและเลิกบุหรี่เพื่อลูกและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก  
คุณครูได้ไปเยี่ยมบ้านเด็ก ท าให้คุณครูมีความเข้าใจเด็กมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู  และผู้ปกครองอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กต่อไปในอนาคต 

การพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นกระบวนการพัฒนาการใช้ภาษาในการส่ือสาร การคิดท่ีเป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  และมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  มุ่งเน้นเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท า  เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ เด็ก
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ท ากิจกรรมสนทนายามเช้า  โดยการเล่านิทานหรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเด็กได้รับรู้มาเล่าให้เพื่อน ๆ และ
คุณครูฟัง  เด็กท ากิจกรรมจิตศึกษา  เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ และความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า  
เด็กรู้จักใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเด็กมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยการวาดภาพ ปั้นดินน้ ามัน  ฉีก ตัดปะกระดาษ และการเล่นหุ่นมือ  
การอ่านหนังสือนิทานท่ีมุมหนังสือในห้องเรียน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเป็นที่พื้นฐานในการเรียนรู้  
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้เหมาะสมกับวัย โดยให้เด็กรู้จักคิด รู้จักการสังเกต การต้ังค าถาม การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การจ าแนก  
การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย จากนั้นมีการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ในด้านสติปัญญาได้มีการจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย   

2. ผลการด าเนินงาน 
            เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีสุขนิสัยท่ีดี  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  เด็กมีทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  
เด็กสามารถใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์กัน เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองได้จนเป็นนิสัย เด็กปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล  
ส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายได้เหมาะสมกับวัย  
 เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี  มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง  แจ่มใสเด็กมีสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะ ดนตรี  
และการเคล่ือนไหว เป็นเด็กดี  มีน้ าใจ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก เด็กแสดงความพอใจในผลงานตนเองและความสามารถของ
ตนเองและเพื่อน ๆ  

เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง รู้จักการอคอย และรู้จักการเข้าแถวตามล าดับก่อน หลัง  
รู้จักประหยัดอดออม  มีความพอเพียง  ท้ิงขยะลงถังและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล    
เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดียอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วมในการสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง  ประนีประนอมแก้ไขปัญหา  โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  เด็กสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้  เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
จากการสร้างผลงานทางศิลปะและเคล่ือนไหวท่าทาง  เพื่อส่ือสารความคิดของตน  เด็กเกิดการคิดรวบยอดใน
การบอกลักษณะของการสังเกตโดยการใช้ประสาทสัมผัส การจับคู่ การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดกลุ่ม 



14 

การเรียงล าดับส่ิงต่าง ๆ ตามลักษณะตามกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา เด็กสามารถคิดเชิงเหตุผล               
การคาดคะเนและบอกสาเหตุหรือผลท่ีเกิดขึ้นได้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ              
เด็กสามารถสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการต้ังค าถามและใช้ส่ือเทคโนโลยีโดยมีผู้ช้ีแนะ และ
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย 

3. จุดเด่น 
           กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิตศึกษาเด็กเกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้าน
อารมณ์  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า ครูประจ าช้ันท ากิจกรรมฝึกสมองสร้างสมาธิและ           
พลังสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัน  ครูช่ืนชมและขอบคุณเด็กท่ีท าดีและไม่ใช้ความ
รุนแรงกับเด็ก  ครูมอบพลังบวกผ่านการโอบกอด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็ก  เด็กยืม
หนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีไปอ่านกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง เด็กกล้าพูด กล้า
แสดงออก ร่าเริง แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุข  เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ  มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ช่างคิด ช่าง
ถาม ช่างสังเกต  เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น จับประเด็นและวิเคราะห์เรื่องราวได้ดี  มีจินตนาการเป็นภาพ             
และมีสมาธิ  รู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้รับการถ่ายทอด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  ได้พัฒนาทักษะการเรียนสามารถเรียนรู้วิธีคิดวิธีตั้งค าถามและ
การค้นหาค าตอบ ทักษะด้านการส่ือสารทางภาษาสามารถส่ือสารความคิดออกมาเป็นถ้อยค าท่ีผู้อื่นฟังแล้ว
เข้าใจได้  และมีจิตอาสาในการช่วยกันเก็บขยะกวาดใบไม้ทุกวัน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

4. จุดควรพัฒนา 
           เด็กยังขาดทักษะการตั้งค าถาม และทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล การคิดตัดสินใจและการคิด
แก้ปัญหา 

5. ข้อเสนอแนะ  
  ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ค าถาม ควรใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กอยู่เสมอ
ใช้ค าถามในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อฝึกให้เด็กคิดหาค าตอบเชิงเหตุผล  คิดตัดสินใจและคิด
แก้ปัญหา 
           ครูจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

     การจัดการศึกษาปฐมวัยมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
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คุณภาพเด็กรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2562  ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็กประสบการณ์ของเด็ก  โดยเป็นหลักสูตรท่ี
มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้       
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี             
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือ   เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ                 
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านการเขียน
ตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย  โดยทุกกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น  เด็กได้เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมและส่ือ 
ท่ีหลากหลายท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดมาให้  พร้อมกับอบรมครูปฐมวัยในการใช้ส่ือในจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กใช้การบูรณาการกับกิจกรรมประจ าวันตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  จัดประสบการณ์กระตุ้นให้เด็กคิดและลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในการพัฒนาทางด้านภาษา  เพื่อการเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะการอ่านและการเขียนท่ีช่วยพัฒนากระบวนการคิด น าไปสู่ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน
และการเขียนท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษาในโรงเรียนและได้จัดส่ิงท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์และอ านวยความสะดวกการพัฒนาเด็ก
ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้เช่น 
จัดให้มีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้ 
เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสมสะอาดปลอดภัยให้มีมุม
หนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนามท่ีเหมาะสม
ปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟันล้างมือท าความสะอาดร่างกายห้องน้ า ห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดครูท่ีเหมาะสมกับ  การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้คือ มีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  บุคลากรเข้ารับการอบรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน  การจัดการศึกษาปฐมวัย  มีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกตและการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น  มีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  มีการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  พัฒนาครู
อย่างเพียงพอและท่ัวถึงมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
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ปฐมวัย  มีการนิเทศติดตามก ากับการจัดประสบการณ์ของครูอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นมีการจัดประชุมPLC
เพื่อรวบรวมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา จัดท ารายงานผล   การประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมท้ังรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการด าเนินงาน 
        มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ 1.พัฒนาการด้านร่างกาย 2.พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
3.พัฒนาการด้านสังคมและ 4.พัฒนาการด้านสติปัญญาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยมี  การพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ยืดหยุ่น โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น  ท้ังยังจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับช้ันเรียนพร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม  
จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ปรับปรุงห้องน้ าห้องสุขาและท าหลังคา 
ท าพื้นทางเดินไปห้องน้ าห้องสุขากันฝนให้กับเด็กและปูพื้นหญ้าเทียมท่ีสนามเด็กเล่นปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้
สวยงามมีความแข็งแรงและปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
มีมุมประสบการณ์  มีส่ือการเรียนรู้ของเล่น  หนังสือนิทาน  ส่ือจากธรรมชาติให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  โดยดูรายการจากinternetท่ีสะดวกและ
รวดเร็วในการใช้งาน  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนา
ครู  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยส าหรับภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

3. จุดเด่น 
           มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ 1.พัฒนาการด้านร่างกาย  2.พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ 3.พัฒนาการด้านสังคมและ 4.พัฒนาการด้านสติปัญญาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ครูมีการประชุม 
plc เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูอย่างต่อเนื่อง ครูมีความรักความ
สามัคคีในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็กให้เด็ก
ยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีอ่านกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง  ท าให้เด็กกล้าพูด 
กล้าแสดงออก  ร่าเริง  แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุข ในการอ่านหนังสือกับผู้ปกครองได้สร้างความรัก
ความอบอุ่น  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  นอกจากนี้เด็กยังได้รับการปลูกฝังให้
เป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน 
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เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กรวมทั้งมีสนามเด็กเล่นท่ีกว้างขวางและความปลอดภัย 

4. จุดควรพัฒนา 
          ครูควรพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กอย่างหลากหลายในแต่ละด้าน  เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด โดยครู
ต้องฝึกเทคนิคการตั้งค าถาม และฝึกเด็กให้รู้จักการต้ังค าถามเพื่อแสวงหาความรู้ 

5. ข้อเสนอแนะ 
          การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดประสบการณ์กับเด็กอย่างหลากหลายในแต่ละด้าน ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีฝึกให้เด็ก
รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
             จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรู้ผ่านการเล่น  เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทาง              
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย           
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ด้านร่างกาย
พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย  เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ  เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ัง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะเคล่ือนไหวส่วน       
ต่าง ๆ ของร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้ง      
ช่ังใจ  รู้จักการรอคอยกล้าแสดงออกด้านสังคม  มีความรับผิดชอบช่วยเหลือแบ่งปัน  เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง  เล่นร่วมกับผู้อื่นได้  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ใช้กิจกรรมเล่น
ตามมุม  กิจกรรมสร้างสรรค์  จัดประสบการณ์ส่งเสริมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จากการวาด
ภาพระบายสี ฉีก ตัดปะ พิมพ์ภาพจากเศษวัสดุต่าง ๆ มีกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นเกม
และการละเล่นไทย เป็นต้นและกิจกรรมเกมการศึกษามีเกมจับคู่  การต่อภาพให้สมบูรณ์ การเรียงล าดับ   การ
จัดหมวดหมู ่  การสังเกตรายละเอียดของภาพ และเกมพื้นฐานการบวก เป็นกิจกรรมการเล่นท่ีเป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาด้านสติปัญญา  เป็นการเล่นท่ีช่วยให้เด็กเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นได้ฟังหรือคิดอย่าง
รวดเร็ว  การเล่นบทบาทสมมติ  เด็กรู้จักตนเอง  รู้จักบุคคลรอบด้าน  รู้จักเพื่อนท่ีเล่นด้วย ขณะเล่นเด็กได้มี
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โอกาสรู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่น  รู้จักการผ่อนปรนและรอคอยอดทนต่อความไม่สมหวัง รู้จักการ
แบ่งปัน  รู้จักการร่วมมือกับคนอื่น เป็นต้น  ด้านสติปัญญามีความคิดรวบยอด  รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและ
มีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็ก
ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่มเพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ เด็ก           
ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกันซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กได้จัด
ห้องเรียนมีบรรยากาศสว่างแจ่มใสกว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใสและมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนจากการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามกิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมมีดังนี้ 
 1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่าง
อิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่น ๆ มาประกอบ             
การเคล่ือนไหว  ซึ่งจังหวะและเครื่องดนตรีประกอบ ได้แก่ การปรบมือ การร้องเพลง การเคาะไม้ กลอง กรับ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยมีสาระท่ีควร
เรียนรู้ 4 สาระ  สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สาระท่ี 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
สาระท่ี  3 ธรรมชาติรอบตัว  สาระท่ี  4  ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยใช้การสนทนา การเล่านิทาน การสาธิต 
การทดลอง การปฏิบัติ การประกอบอาหาร การเพาะปลูก การศึกษานอกสถานท่ีการเล่นบทบาทสมมติ               
การร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง และการเล่นเกม เด็กมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเตรียมความ
พร้อมด้านการเขียน การสังเกต การคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุผล  ฝึกการปฏิบัติร่วมกันและการท างานเป็นกลุ่ม  
ท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องท่ีได้เรียนรู้ 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมมุ่งพัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงาม และส่งเสริม
กระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในการวาดภาพและ
ระบายสี เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียน สีไม้ และการวาดภาพด้วยสีน้ า การเล่นกับสีน้ า การหยดสี  การเป่าสี  
การเทสี การละเลงสีด้วยนิ้วมือ  การปั้นดินน้ ามัน การพิมพ์ภาพจากพืช การพิมพ์ภาพจากวัสดุต่าง ๆ การพับ 
ตัด ฉีก ปะกระดาษ การปะติดวัสดุ และประดิษฐ์เศษวัสดุท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์การรับรู้
เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง 
 4. กิจกรรมเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามมุมเล่น เป็นพื้นท่ีเล่นท่ีจัดไว้ใน
ห้องเรียน ในมุมบล็อก  มุมบ้าน  มุมหนังสือ  มุมดนตรี  มุมเกมการศึกษา มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมวิทยาศาสตร์
หรือมุมธรรมชาติศึกษา เด็กมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเสรีตามความสนใจตามความต้องการของเ ด็ก                  
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มย่อย 
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 5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกาย 
ออกก าลังกาย และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก             
เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม  เล่นน้ า เล่นทราย  และเกมการละเล่น 
 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
เป็นพื้นฐานการศึกษา  กฎเกณฑ์ กติกาง่าย ๆ เด็กเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้  ช่วยให้เด็กฝึกการสังเกต  
คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพันธ์ เกี่ยวกับ            
พื้นท่ี  ระยะ  

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ของเด็ก  เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นการด าเนินงานการแก้ปัญหาการด่ืม
สุราและการสูบบุหรี่ในเด็กปฐมวัย  ส่งครูปฐมวัยเข้ารับอบรมทุกคน น าแผนการจัดกิจกรรมการเลิกเหล้าและ
การเลิกบุหรี่มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพดี  มีทักษะชีวิต  มี
ทักษะการคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันปัจจัยเส่ียงเหล้าและบุหรี่  สามารถแยกแยะส่ิงดีและไม่ดี  รู้จักการ
ปฏิเสธส่ิงท่ีไม่ดี และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเลิกเหล้าและเลิกบุหรี่เพื่อลูก และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก  
จัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้โครงงานและการทดลองให้เด็กเกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงท่ี
เรียน โดยครูคอยสังเกต มีการสอบถาม ส ารวจและวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก เพื่อได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

2. ผลการด าเนินงาน 
           เด็กได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  

ผลของการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  เด็กได้พัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กันเป็น
อย่างดี  ในการเคล่ือนไหว เกิดทักษะทางภาษา ความจ าเนื้อเพลง ค าคล้องจอง ฟังค าส่ัง และข้อตกลง               
เกิดทักษะการฟังดนตรีหรือจังหวะต่าง ๆ เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
พัฒนาการปรับตัวและการร่วมมือในกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความคิด
สร้างสรรค์ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดท้ังร่างกายและจิตใจ   

ผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวในหน่วยการจัดประสบการณ์ 
เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาในการฟัง การพูด  และถ่ายทอดเรื่องราว มีมารยาทในการฟัง การพูด  มีลักษณะนิสัยท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในการเรียนรู้ร่วมกัน  เรียนรู้จาการสังเกต เปรียบเทียบ สามารถคิด             
รวบยอด  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  รู้วิธีการท่ีจะแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตัวเอง  
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  และยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
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           ผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ และตาให้ประสานสัมพันธ์กัน              
เกิดความเพลิดเพลิน  ช่ืนชมในส่ิงท่ีสวยงาม  ส่งเสริมการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมการ
แสดงออกและความมั่นใจในตนเอง  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะทางสังคม ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษา  ฝึกทักษะการสังเกต  และการแก้ปัญหาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ   

ผลของการจัดกิจกรรมเล่นตามมุม  เด็กพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา รู้จักการปรับตัวอยู่กับผู้อื่น  มีวินัยเชิงบวก รู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ          
ให้อภัย  มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน กับครู และส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา  มีนิสัยรัก   
การอ่าน  เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการส ารวจ การสังเกต การทดลอง ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ  การคิดแก้ปัญหา  การคิดเชิงเหตุผล  การคิดวางแผนและการตัดสินใจในการท ากิจกรรม           
มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การท างานร่วมกัน  ความรับผิดชอบ  และระเบียบวินัย 

ผลของการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  เด็กพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี  เด็กเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความเครียด ปรับตัวสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  เรียนรู้ท่ีจะระมัดระวังตัว  รักษาความปลอดภัยท้ัง
ของตนเองและผู้อื่น  ฝึกการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความอยากรู้อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ                
ท่ีแวดล้อมรอบตัว  ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในการสังเกต  การเปรียบเทียบ การจ าแนก เป็นต้น 

ผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้พัฒนาทักษะความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม และสติปัญญา ได้ฝึกทักษะการสังเกต  จ าแนก เปรียบเทียบ การแยกประเภท  การจัดหมวดหมู่การคิด
หาเหตุผล  และตัดสินใจในการแก้ปัญหา  เด็กเกิดความคิดรวบยอดกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ส่งเสริมการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และเด็กได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความรับผิดชอบ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง เด็กมีทักษะในการแสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานได้  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีของทรูปลูกปัญญาในการกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เป็นส่ือในการน ามาจัดประสบการณ์ให้เด็ก ใช้นิทานจากยูทูปค้นหา
ความรู้จากอินเทอร์เน็ต เด็กได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือค้นหาความรู้ต่าง ๆ ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก       
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ใช้กิจกรรมทักทายยามเช้า กิจกรรมจิตศึกษา              
การเยี่ยมบ้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้            
มีส่วนร่วมในการเรียนจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูจัดกิจกรรมปฐมวัยกับฐานกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวใน
หัวข้อ เพราะทุกส่ิงไม่หยุดนิ่ง  ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และบูรณาการประสบการณ์
การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาไทย จัดเป็นฐานกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง  ผู้ปกครองกับครู  และผู้ปกครองกับ
โรงเรียน จัดท าโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เด็กปฐมวัยสามารถแยกแยะส่ิงดีและไม่ดีได้  ผู้ปกครองเห็น
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ความส าคัญในการเลิกเหล้าและเลิกบุหรี่เพื่อลูก และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูก ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี และให้ข้อมูลเด็กเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป   

3. จุดเด่น 
        การใช้กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงาม             
ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อนเรียนทุกเช้า             
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็ก  เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับผู้ปกครอง                 
มีโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทยและมีการจัดกิจกรรมการทดลองโครงงาน 

4. จุดควรพัฒนา 
           การจัดท ากิจกรรมการทดลองโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการจัด
กิจกรรมการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง  ส าหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

5. ข้อเสนอแนะ 
           จัดท ากิจกรรมการทดลองโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
และให้เด็กพัฒนาการทุกด้านให้เพิ่มสูงขึ้น 

 จัดโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา                     
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติมีการพัฒนาส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการฝึก
ทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทุกวัน ประเมินผลโดยการใช้แบบอ่าน-เขียน ค าพื้นฐานในแต่ละระดับช้ัน จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนในเวลา 15.30–16.00น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และนอกเวลาทุกวันเสาร์ ทักษะการส่ือสารจัด
กิจกรรมเสียงตามสายตอนเช้า จัดรายการออกอากาศสถานี ADS Chanel ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ก าหนดการ
ออกอากาศ ดังนี้ วันจันทร์คุยข่าวเล่าเรื่องกับผู้บริหาร วันอังคารอนามัยดีชีวีมีสุข วันพุธอ่านไทยได้สาระ      
วันพฤหัสบดี English Delivery และวันศุกร์เกร็ดน่ารู้กับครูอนุบาลด าเนินสะดวก ส่งเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ  จัดให้มกีารเรียนในวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อเพิ่มทักษะในการส่ือสารด้านภาษาให้กับนักเรียน 
ทักษะการคิดค านวณจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณทุกเช้าขณะเดินแถวเข้าห้องเรียน การคิดเลขเร็วก่อนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทุกวัน  และกิจกรรม SMT เป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรู้แบบของ coding เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดเชิงระบบ และการใช้
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
จัดกิจกรรมโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  โครงงานคุณธรรม และโครงงานห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PBL เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ฝึกให้ผู้เรียนสร้างส่ือนวัตกรรม เกมร่วมกันกับครู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้เรียนทุก
คนสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีพร้อมใช้
งานส าหรับใช้ประกอบการสอน และสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้ผ่านส่ือและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น โครงการท
รูปลูกปัญญา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV จัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบผลการเรียน  ผล
การอ่าน การเขียน และเงินฝากออมทรัพย์ของผู้เรียนทุกคน  จัดงานอาชีพให้วิทยากรภายนอก และผู้ปกครอง
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ในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ และ  ฝึกทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานอาชีพตามโครงการงานอาชีพสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมการท าถุงผ้าสร้างสรรค์   ท าขนม  ท าริบบ้ินพวงมาลัย และการท าหน้ากากอนามัย 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างความดี ชีวีมี สุข                    
ทุกห้องเรียน  โดยก าหนดคุณธรรมท่ีสถานศึกษาต้องการให้เกิดกับผู้เรียน คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ                     
เป็นตัวช้ีวัดพฤติกรรม  เป็นหลักในการปฏิบัติตน เมื่อผู้เรียนท าความดีตรงตามคุณธรรมท่ีก าหนด จะได้รับ            
ไม้ไอศกรีมไปสะสมในกล่องคุณธรรมความดีของตนเอง  ทุกเดือนจะมีการประเมินผลและสรุปผลผู้เรียน              
ท่ีสะสมคุณธรรมความดีมากท่ีสุด  จะได้รับเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมประจ าเดือนนั้น  เป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีสถานศึกษาก าหนด  การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  และรักษาความเป็นไทย จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันมาฆบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง กิจกรรมท าบุญทุกวันพระผู้เรียนและครูใส่ชุด
ขาวไปท าบุญ ตักบาตร  ฟังเทศน์  ฟังธรรมท่ีวัด  ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ต่างภาษา ต่าง
สัญชาติได้เป็นอย่างดีสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านสุขภาวะทางร่างกายผู้เรียน 
จัดท าโครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริมนมใหผู้้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ครบท้ัง 5 หมู่ 
และด่ืมนมทุกวัน  จัดน้ าด่ืมท่ีสะอาดให้ผู้เรียนบริโภค และใช้แก้วน้ าส าหรับด่ืมน้ า จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและสุขภาวะผู้เรียน ตรวจสุขภาพผู้เรียนทุกวัน  โดยวันจันทร์ตรวจผม วันอังคารตรวจเล็บ วัน
พุธตรวจผิวหนัง วันพฤหัสบดีตรวจเส้ือผ้า วันศุกร์ตรวจหู ตา จมูก และตรวจการแปรงฟันทุกวัน  ประสานงาน
กับเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดอนกรวยมาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก  ฉีด
วัคซีน  ก าจัดเหา  ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  และการป้องกันโรคมือ เท้า ปากให้กับผู้เรียนเป็นประจ า  ด้านจิตสังคม
มีการจัดท าแผนจิตศึกษา  จัดกิจกรรมจิตศึกษาภายในห้องเรียนตอนเช้าช่วงเวลา 08.30-08.50 มีกระบวนการ
จัดกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรมและขั้นจบ ฝึกนักเรียนให้มีสมาธิ มีความนอบน้อม รู้จักการ
รอคอย  ยกมือทุกครั้งก่อนแสดงความคิดเห็น ไหว้ขอบคุณครู และเพื่อนทุกครั้งท่ีรับส่งของ ใช้ค าไพเราะ และ
ใช้เสียงเพลงช้าๆ เบา ๆ ประกอบการท ากิจกรรมให้ผู้เรียนรู้สึกสงบและผ่อนคลาย  ครูต้ังค าถามให้ผู้เรียน           
ฝึกการคิด ครูและผู้เรียนใกล้ชิดกัน  เข้าใจกัน  สร้างความรัก  ความอบอุ่นให้กับผู้เรียนด้วยการโอบกอด
โดยเฉพาะช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 จัดค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต บนพื้นฐานของการมี
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งจัดฐานกิจกรรมท้ังหมด 6 ฐาน คือ 1) 
งามอย่างไทย 2) เด็กดี มีระเบียบวินัย 3) มุ่งมั่นในการท างาน 4) ทักษะการคิด 5) ทักษะในการฟังและการ
ส่ือสาร 6) รักษ์โลก  

2. ผลการด าเนินงาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันเรียนมีระดับพัฒนาการทาง    
การเรียนดีขึ้น ระดับสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด
ร้อยละ 70 ขึ้นไป ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผลการประเมินประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
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ของผู้เรียน (RT) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สมรรถนะการอ่านรวม 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉล่ียต่ า
กว่าระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ ท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 จึงท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าท่ีควร ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาไทยและรวมความสามารถท้ัง 2 ด้านมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และความสามารถด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) มีนักเรียนสมัครใจสอบ จ านวน 4 คน ผลการทดสอบจึงไม่สามารถระบุในระดับสถานศึกษา ผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดีมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์              
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ด้วยความเคารพ  ต้ังใจ  มีความซื่อสัตย์สุจริต พบเงินหรือส่ิงของแจ้งให้ครูทราบเพื่อหา
เจ้าของ  มีวินัย แต่งกายเรียบร้อย เดินแถวเป็นระเบียบ แต่งกายเรียบร้อย  ใฝ่เรียนรู้ อ่าน  เขียนหนังสือและ
ท่องสูตรคูณทุกวัน  อยู่อย่างพอเพียง ฝากเงินออมทรัพย์กับครูประช้ันเป็นประจ า มุ่งมั่นในการท างาน  ท างาน
ท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ลายมือสวยงามตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ รักความเป็นไทย 
ไหว้สวยงามนอบน้อมและถูกต้อง  ใส่เส้ือผ้าไทยทุกวันศุกร์  มีสัมมาคารวะต่อครู  ผู้ปกครอง  มีจิตสาธารณะ 
ผู้เรียนท าความสะอาดเขตรับผิดชอบของตนเองทุกวัน  พบเจอขยะเก็บลงถัง  พี่ช่วยสอนน้องอ่านหนังสือ และ
เพื่อนช่วยสอนการบ้านเพื่อน ผู้เรียนรักและช่ืนชมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง รู้จักสถานท่ีส าคัญและ
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  ท้องถิ่น  อยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างภาษา  ต่างสัญชาติได้ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. จุดเด่น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น ระดับ
สถานศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาไทยและรวมความสามารถท้ัง 2 ด้านมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และความสามารถด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  แสดงออกพฤติกรรมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
รักและช่ืนชมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง รู้จักสถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ท้องถิ่น            
มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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4. จุดควรพัฒนา 
 ความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม  และการคิดสร้างสรรค์ยังพัฒนาไม่ถึงเป้าหมายท่ี
สถานศึกก าหนด  การติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาท้ังด้านการอ่านออกเสียง  การเขียนให้ถูกต้องและ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกรายวิชาให้สูงขึ้น 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การคิดต่อยอดความรู้            
ในเชิงลึก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเองมาบูรณาการให้ได้ความรู้ใหม่ สร้างประสบการณ์           
การเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงานให้ผู้เรียนลงมือท า สร้างทีม เสริมแรงจูงใจ ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ท่ีใหม่ท่ีไม่เหมือนใครเพื่อใช้สร้างนวัตกรรม  

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ค าถามให้มาก ต้ังใจฟังและเอาใจใส่
ต่อความคิดแปลก ๆ ของผู้เรียน  แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้เรียนมีคุณค่า ไม่ดูถูกค าตอบของผู้เรียนแม้ว่า
จะเป็นค าตอบท่ีไม่น่าเป็นไปได้  เพราะในบางครั้งผู้เรียนท่ีมีจินตนาการสูงมักจะมีการตอบในมุมมองท่ีแตกต่าง
จากผู้อื่น  ฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้ถาม  การคิดค าถามเป็นการกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นในส่ิงท่ีก าลัง
เรียนรู้แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้เรียนนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เปล่ียนบทบาทเป็นผู้
ช้ีแนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลง เพิ่มให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการวางเงื่อนไขด้วยคะแนนหรือการสอบ            
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยกย่องชมเชยเมื่อผู้เรียนมี
จินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนเน้นให้กับผู้เรียนท่ีมีปัญหาให้มากขึ้น              
มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเต็มตามศักยภาพให้มากท่ีสุด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาปีท่ีผ่านมาจากข้อมูลสารสนเทศ  ผลการ
นิเทศ  ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในมา  ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  ในปีต่อไป จัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการนิเทศภายในจัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เย่ียมช้ันเรียน  สังเกตการสอน  
ตรวจสมุดงานและสอนซ่อมเสริม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้เป็นปัจจุบัน  
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร งบประมาณสนับสนุนและส่ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย
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ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของ
ผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ  สนทนา
วิชาการทุกสัปดาห์  บันทึกประชุมและบันทึกสนทนาทางวิชาการ  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ทุกระดับช้ัน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 วันพุธ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 วันพฤหัสบดี เพื่อ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู  และแก้ปัญหาทางการเรียนของ ผู้เรียน จัดท า AAR 
หลังจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อวางแผน ติดตามและพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้น 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอตามความรับผิดชอบ ความสนใจ และความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคลให้ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ น าความรู้มาถ่ายทอด และขยายผล                
จัดให้มีครูครบช้ันเรียนและตรงตามวิชาเอก  จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความเหมะสม ปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน และครู จัดห้องเรียนท้ังภายในและภายนอกสะอาด
เป็นระเบียบ จัดท าป้ายนิเทศ บอร์ดความรู้และมุมการอ่าน  จัดสวนหย่อม สร้างห้องสุขาและจัดระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสะอาด และสะดวกต่อการใช้งาน  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  พร้อมใช้งาน 
เพียงพอต่อความต้องการส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียนเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และเอกสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและบุคคลท่ีเกี่ยว            
ข้องทราบ  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน ผลการอ่านการเขียน และเงินฝากออมทรัพย์
ของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ด าเนินการทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับจอโทรทัศน์  สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จัดรายการออกอากาศทางสถานี ADS Chanel ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ 
ข่าวสารทุกวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และห้องเรียน DLIT  มีส่ือบทเรียน
ออนไลน์ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน การนิเทศภายในเป็นระบบ จัดประชุมครู
ก่อนเปิดภาคเรียนเยี่ยมช้ันเรียน สังเกตการสอน ตรวจสมุดงานและสอนซ่อมเสริม ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นปัจจุบัน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  พัฒนาคุณภาพศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก าหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนาได้มาตรฐานตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้                
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญอยู่
เสมอ  จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความสนใจ  ความรู้   ความสามารถและหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ผู้บริหารและครูประชุมทางวิชาการ  สนทนาทาง
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วิชาการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทุกระดับช้ันอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการพัฒนา
ปรับปรุงผลการด าเนินงานดีขึ้นจากการร่วมกัน AAR หลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง  จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอ จัดระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  เพียงพอ สามารถใช้งานได้ดี  ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมีห้องปฏิบัติการ  มีคอมพิวเตอร์ 
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ส าหรับสืบค้นข้อมูล มีระบบข้อมูลผลการเรียน ผลการอ่าน การเขียน และเงินฝาก
ออมทรัพย์ของผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน  การนิเทศภายในเป็นระบบ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อตรวจสอบผลการเรียน ผลการอ่านการเขียน และเงินฝากออมทรัพย์ของ ผู้เรียน            
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด าเนินการ         
ทุกห้องเรียน  มีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับจอโทรทัศน์  สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และจัดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว จัดรายการออกอากาศทางสถานี ADS Chanel ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร
ทุกวัน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเข้ารับอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ 
ตามความสนใจ ความรู้ ความสามารถและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียน
การสอน และมีครูครบช้ันเรียนตรงตามวิชาเอก ผู้บริหาร และครูประชุมทางวิชาการ สนทนาทางวิชาการ  
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่อง และมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

4. จุดควรพัฒนา 
 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านต้องพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ัง
กลุ่มเก่ง  กลุ่มกลาง  และกลุ่มอ่อนให้ได้รับการพัฒนาตามระดับความสามารถและจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
ความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงวิถีกับชีวิตจริง
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรัก           
การอ่าน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการรวมพลังสร้างความดี ชีวีมีสุข โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนสุจริตโครงการการจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอนลูกเสือ เนตรนารี โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โครงการบริการสุขภาวะและสุขภาพ
อนามัยนักเรียนภายในโรงเรียน โครงการคณิตคิดสนุก โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพพัฒนาการเรียนโครงการการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโครงการอ่านออก เขียนได้ ป.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โครงการการผลิตส่ือนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โครงการงานอาชีพ
สร้างสรรค์ และโครงการการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีไทยและสากล  สนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และกีฬา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ด้วยตนเองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ SMT ส่งเสริมให้มีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง โครงการงานอาชีพสร้างสรรค์ 
ผู้เรียน ท าถุงผ้าและหน้ากากอนามัย  กิจกรรมการสอนดนตรีไทยฝึกผู้เรียนเล่นเครื่องดนตรีไทยด้วยตนเอง  ท้ัง
เด่ียวและวงผู้เรียนสามารถออกงาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัด
กิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการทดลอง
ต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้แก่ โครงงาน 1 ห้องเรียน 
1 โครงงาน โครงงานคุณธรรม โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่ และกิจกรรมเรียนรู้แบบ PBL ให้ผู้เรียนรู้จักการ
คิดแก้ปัญหา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจน าส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ห้องเรียน DLIT และห้อง
ออกอากาศทางสถานี ADS Chanel  จัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น 
บอร์ดความรู้  มุมการอ่าน คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล โทรทัศน์ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ บริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกจัดท าแผนจิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตศึกษาทุกห้องเรียนช่วงเวลา 08.30-08.50  ฝึก
ผู้เรียนให้มีสมาธิ สงบ มีความนอบน้อม รู้จักการรอคอย ยกมือทุกครั้งก่อนแสดงความคิดเห็น ไหว้ขอบคุณครู 
และเพื่อนทุกครั้งท่ีรับส่งของ ใช้ถ้อยค าพูดท่ีไพเราะ และใช้เสียงเพลงช้าๆ เบา ๆ ขณะท ากิจกรรม การจัดการ
เรียนการสอนครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าแผนการสอนแบบActive learning เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนเพื่อดูพัฒนาการ การประเมินผลการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินตามตัวชี้วัด รายงานผลการเรียนให้วิชาการระดับช้ันทราบ  ตัวชี้วัดใด
ท่ีผู้เรียนไม่ผ่านให้แก้ไข พัฒนาจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน จัดท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่องให้
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  จัดประชุม PLC เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางการ
เรียน และคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2. ผลการด าเนินงาน 
 มีกิจกรรมโครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าแผนการสอนแบบ  
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Active learning ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  มีการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Coding เป็นการบูรณาการการเรียนรู้แต่ละวิชาเพื่อเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจท่ีคงทนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้  ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ  มี
แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้  สะอาด ปลอดภัย ครูจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา  ผู้เรียนมีสมาธิ  มีความนอบน้อม 
มีมารยาทท่ีดี ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ น าผลการประเมินจัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนทุกกลุ่ม  ท้ังกลุ่มเก่ง  กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับครูในกิจกรรม
การสร้างชุมชนแห่ง  การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC และให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. จุดเด่น 
 จัดกิจกรรมโครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าแผนการสอนแบบ
Active learning ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียนมีทักษะ         
การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนครบถ้วน         ครู
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ครกู็มีความสุขในการสอน 

4. จุดควรพัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดของผู้เรียน  โดยการป้อนค าถามพัฒนาความคิดผู้เรียน  ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล
วิเคราะห ์ วิจารณ์  สังเคราะห์หรือการประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถาม 
 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาการวัดผลประเมินผลผู้เรียนท่ี
หลากหลายและตรงตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนด การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค าถามใหส้อดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์
ของบทเรียนเตรียมค าถามท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ค าถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
          กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิตศึกษา
เด็กเกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาด
ทางด้านอารมณ์  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อน
เรียนทุกเช้า  ครูประจ าช้ันท ากิจกรรมฝึกสมองสร้าง
สมาธิและพลังสงบ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ในแต่ละวัน  ครูช่ืนชมและขอบคุณเด็กท่ีท าดี
และไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก ครูมอบพลังบวกผ่าน
การโอบกอด จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ส าหรับเด็กอนุบาล ให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน
ไปอ่านกับผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีไปอ่านกลับมาเล่า
ให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ร่าเริง  
แจ่มใส สนุกสนานและมีความสุข เด็กได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและ
แบ่งปัน เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  ช่างคิด ช่างถาม             
ช่างสังเกต เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น จับประเด็นและ
วิเคราะห์เรื่องราวได้ดี  มีจินตนาการเป็นภาพ และมี
สมาธิ  รู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและมีความ
สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้รับการถ่ายทอด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  ได้
พัฒนาทักษะการเรียนสามารถเรียนรู้วิธีคิดวิธี ต้ัง

คุณภาพของเด็ก 
          เด็กยังขาดทักษะการต้ังค าถาม และทักษะ
ด้านกระบวนการคิดเชิงเหตุผล การคิดตัดสินใจและ
การคิดแก้ปัญหา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ครูควรพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์อย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างหลากหลายในแต่ละด้าน  
เ ด็ กมี ค ว าม สุข  สนุ ก กั บก าร เ รี ยน รู้  มี ทั กษะ
กระบวนการคิด โดยครูต้องฝึกเทคนิคการต้ังค าถาม 
และฝึกเด็กให้รู้จักการต้ังค าถามเพื่อแสวงหาความรู้ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
          การจัดท ากิจกรรมการทดลองโครงงานตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและ
การจัดกิจกรรมการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยมีการจัด
กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
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ค าถามและการค้นหาค าตอบ ทักษะด้านการส่ือสาร
ทางภาษาสามารถส่ือสารความคิดออกมาเป็นถ้อยค า
ท่ีผู้อื่นฟังแล้วเข้าใจได้  และมีจิตอาสาในการช่วยกัน
เก็บขยะกวาดใบไม้ทุกวัน สามารถท างานร่วมกับ              
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ 
1.พัฒนาการด้านร่างกาย 2.พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ  3.พัฒนาการด้านสังคมและ 4.พัฒนาการด้าน
สติปัญญาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ครูมี             
การประชุม plc เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการนิเทศ
ติดตามการจัดประสบการณ์ของครูอย่างต่อเนื่อง ครูมี
ความรักความสามัคคีในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ส าหรับเด็กให้เด็กยืมหนังสือนิทานกลับบ้านไปอ่านกับ
ผู้ปกครอง  แล้วน าเรื่องท่ีอ่านกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ 
ฟัง  ท าให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก  ร่าเริง  แจ่มใส 
สนุกสนานและมีความสุข ในการอ่านหนังสือกับ
ผู้ปกครองไ ด้สร้ างความรักความอบอุ่น  สร้ าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีและครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
นอกจากนี้เด็กยังได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี  มีความ
รับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตากรุณา 
มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กรวมทั้งมีสนามเด็กเล่นท่ีกว้างขวางและความ
ปลอดภัย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
           การใช้กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมจิต
ศึกษาพัฒนาเด็กให้ เกิดการเรียนรู้และงอกงาม             
ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดด้านจิต
วิญญาณ  เด็กสงบผ่อนคลายและมีสมาธิก่อนเรียนทุก
เช้ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับ
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เ ด็ก เ ด็กยืมหนั ง สือนิทานก ลับบ้านไปอ่ านกับ
ผู้ปกครอง มีโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัยของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .)          
มีการจัดกิจกรรมปฐมวัยกับฐานกิจกรรมสายสัมพันธ์
ครอบครัวหัวข้อเพราะทุกส่ิงไม่หยุดนิ่งในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และบูรณาการ
ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ 
และด้านภาษาไทยและมีการจัดกิจกรรมการทดลอง
โครงงาน 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่1 ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ค าถาม ควรใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อพัฒนาการ
คิดของเด็กอยู่เสมอใช้ค าถามในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อฝึกให้เด็กคิดหาค าตอบเชิงเหตุผล             
คิดตัดสินใจและคิดแก้ปัญหา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิด 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์กับเด็กอย่างหลากหลายในแต่ละด้าน ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ท่ีฝึกให้เด็กรู้จักต้ังค าถามเพื่อหาค าตอบ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดท ากิจกรรมการทดลองโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และให้เด็กพัฒนาการทุกด้านให้เพิ่มสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดโครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง ส าหรับเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ัน
เรียนมีระดับพัฒนาการทาง การเรียนดีขึ้น ระดับ
สถานศึกษาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 70 
ขึ้นไป ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผลการ
ประเมินประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน (RT) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
สมรรถนะการอ่านรวม 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉล่ีย
ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ ท้ังนี้อาจ
เป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้การจัดการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าท่ีควร ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาไทย
และรวมความสามารถท้ัง 2 ด้านมีคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และความสามารถด้าน
ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีนักเรียน
สมัครใจสอบ จ านวน 4 คน ผลการทดสอบจึงไม่
สามารถระบุในระดับสถานศึกษา ผลการการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  แสดงออกพฤติกรรมความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะรักและช่ืนชมแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นของตนเอง รู้จักสถานท่ีส าคัญและแหล่ง

คุณภาพของผู้เรียน 
          ความสามารถของ ผู้ เรียนในการสร้าง
นวัตกรรม  และการคิดสร้างสรรค์ยังพัฒนาไม่ถึง
เป้าหมายท่ีสถานศึกก าหนด  การติดตามช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีปัญหาท้ังด้านการอ่านออกเสียง การเขียน
ให้ถูกต้องและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ทุกรายวิชาให้สูงขึ้น 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ต้องพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังกลุ่มเก่ง  กลุ่มกลาง  และกลุ่มอ่อนให้ได้รับการ
พัฒนาตามระดับความสามารถและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่มให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
         การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีกระตุ้นให้
ผู้ เรียนคิด จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่ งพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยการป้อน
ค าถามพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผลวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์หรือ
การประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถาม 
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ท่องเท่ียวในชุมชน ท้องถิ่น  มีสุขภาพแข็งแรง         
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจชัดเจน  การนิเทศภายในเป็นระบบ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน ผลการ
อ่านการเขียน และเงินฝากออมทรัพย์ของ ผู้เรียน            
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด าเนินการ         
ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับจอโทรทัศน์  
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จัดรายการออกอากาศทาง
สถานี ADS Chanel ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ข่าวสารทุกวัน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูพัฒนาตนเองเข้ารับอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด  
และหน่วยงานอื่น ๆ ตามความสนใจ ความรู้   
ความสามารถและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ครูมีความรู้  
ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน และมีครู
ครบช้ันเรียนตรงตามวิชาเอก  ผู้บริหาร และครู
ประชุมทางวิชาการ  สนทนาทางวิชาการ  สร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่อง 
และมีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
          จัดกิจกรรมโครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดท าแผนการสอน
แบบActive learning ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียน
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียน
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สะอาด ปลอดภัย มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการ
สอนครบถ้วน ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ครูก็มีความสุข
ในการสอน 

 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การคิดต่อยอดความรู้             
ในเชิงลึก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเองมาบูรณาการให้ได้ความรู้ใหม่ สร้างประสบการณ์           
การเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงานให้ผู้เรียนลงมือท า สร้างทีม เสริมแรงจูงใจ ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ท่ีใหม่ท่ีไม่เหมือนใครเพื่อใช้สร้างนวัตกรรม  

แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ค าถามให้มาก ต้ังใจฟังและเอาใจใส่
ต่อความคิดแปลก ๆ ของผู้เรียน  แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้เรียนมีคุณค่า ไม่ดูถูกค าตอบของผู้เรียนแม้ว่า
จะเป็นค าตอบท่ีไม่น่าเป็นไปได้  เพราะในบางครั้งผู้เรียนท่ีมีจินตนาการสูงมักจะมีการตอบในมุมมองท่ีแตกต่าง
จากผู้อื่น  ฝึกผู้เรียนให้เป็นผู้ถาม  การคิดค าถามเป็นการกระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นในส่ิงท่ีก าลัง
เรียนรู้แสดงให้เห็นว่าความคิดของผู้เรียนนั้นมีคุณค่าและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เปล่ียนบทบาทเป็นผู้
ช้ีแนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลง เพิ่มให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการวางเงื่อนไขด้วยคะแนนหรือการสอบ            
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยกย่องชมเชยเมื่อผู้เรียนมี
จินตนาการท่ีแปลกและมีคุณค่า 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนเน้นให้กับผู้เรียนท่ีมีปัญหาให้มากขึ้น              
มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเต็มตามศักยภาพให้มากท่ีสุด 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงวิถีกับชีวิตจริง
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 แผนปฏิบัติงานที่  5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนเตรียมค าถามท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ค าถามในทุกขั้นตอนของ           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียน 
 
 
 
 
 



36 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ประกาศสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา                                          
   โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย          
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงประกาศโรงเรียน
อนุบาลด าเนินสะดวก เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 5/2561  เมื่อวันศุกร์ท่ี 10  พฤษภาคม พ.ศ.2561  จึงประกาศให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

                

                              (นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลด าเนินสะดวก 



38 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………… 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรั บการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561ลงวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์  2561  ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีสะท้อนสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือน
การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 (นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563   
ฉบับลงวันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียน

อนุบาลด าเนินสะดวก พ.ศ.2562  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  

      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563   
ฉบับลงวันท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ส าหรับโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก พ.ศ.2562   มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ    
     คิดเห็นและแก้ปัญหา  
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตประจ าวัน  
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ประเดน็พิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศกึษา 2563 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของเดก็ ระดบัดีเลศิ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ระดับดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา 

ความรู้ได้ 
ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัดีเลศิ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ระดับดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

2.5 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ระดับดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ ระดบัดีเลศิ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศ 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ประเดน็พิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศกึษา 2563 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผู้เรียน ระดบัดีเลศิ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับดีเลิศ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ระดับดีเลิศ 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับยอดเย่ียม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเย่ียม 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา  ระดบัดีเลศิ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบัดีเลศิ 
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ระดับดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดีเลิศ 
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคกบ ารุงราษฎร์ รตนลาโภประชาสรรค์) 

ท่ี  35 / 2564 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนอนบุาลด าเนนิสะดวก 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 

………………………………………….. 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไก
หลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
         1.1  นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย               ประธานกรรมการ 
         1.2  พระมหาสุชาติ  สุชาโต    กรรมการ 

   1.3  นายปรีชา  หงส์สุภางค์พันธุ์      กรรมการ 
         1.4  นางผาณิต  อุ่นรั้ว        กรรมการ      

   1.5  นางอัมพร  บุญคุ้มครอง                    กรรมการ 
   1.6  นายกิตติ   ตราบดี                        กรรมการ  

          1.7  นายทีปกร  อาริภู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

       /2. คณะกรรมการประเมิน 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.1 ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
         1) นางผาณิต   อุ่นรั้ว    ประธานกรรมการ 
        2) นางสาวรติมา   เจริญใจ   กรรมการ 
     3)  นางสาวธรรมพร  ล้ิมฮ่งเค้ียง   กรรมการ  
         4)  นางสาวณรัชญ์  โชคสินอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
         1) นายทีปกร  อาริภู    ประธานกรรมการ 
         2)นางสาวบุษราคัม  ยาจามิ   กรรมการ 
      3) นางสาวเนตรชนก   โฉมทอง   กรรมการ 
      4) นางสาวรัชนี   จ้ิมล้ิม    กรรมการ 
                5) นางสาวปิยา   อยู่ปาน    กรรมการ 
                6) นางสาวชนามาศ  แผลงเดชา   กรรมการ 
         7) นางอัมพร บุญคุ้มครอง   กรรมการ 
        8) นางสาวจิราภรณ์  พลายละหาร   กรรมการ 
      9) นายกิตติ   ตราบดี    กรรมการ 
      10) นางแพรว  สุนทโร    กรรมการ 
         11) นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ  กรรมการ 
      12) นายวีระพงค์ เอมโกษา   กรรมการ 
      13) นางสาวกิ่งกาญจน์  เกาสังข์   กรรมการ 

    14) นายจักรพันธ์  ควรนิคม   กรรมการ 
    15) นางสาวบุรัสกร ไชยโพธิ์กลาง   กรรมการ 
     16) นายชัชชัย   โพธิ์สุวรรณ   กรรมการ 
     17) นายวัชระ  ม่วงบางยุง   กรรมการ 
     18) นางอัจฉริยา  แสสลับ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา  และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ  
    สถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วย 
        4.1  นายทีปกร  อาริภู    ประธานกรรมการ 
        4.2  นางสาวบุษราคัม  ยาจามิ    กรรมการ 
        4.3  นางอัมพร   บุญคุ้มครอง    กรรมการ 
        4.4  นายกิตติ   ตราบดี    กรรมการ 
     4.5  นางผาณิต   อุ่นรั้ว    กรรมการ 
     4.6  นางสาวปิยา   อยู่ปาน    กรรมการ 
     4.7  นางอัจฉริยา   แสสลับ    กรรมการ 
        4.8  นางสาวณรัชญ์  โชคสินอนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
     4.9  นางสาวรัชนี  จ้ิมล้ิม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที่  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงาน            
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบตามรูปแบบ
การประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2564  ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์
การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

                
                                                                (นางสาวสุดารัตน์   ทับสาย) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก 

 
 
 
 

 


