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รายงานประเมินตนเองของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยฉบับนี้เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลส าเร็จจากการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย  3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพ
ของเด็ก  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญเน้นเด็ก และการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนา การต้องการการช่วยเหลือโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมิน คุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน คุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2562 ฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษาต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย รหัส 10100723  ท่ีต้ังเลขท่ี 171 แขวง/ต าบล คลองถนน  
เขตสายไหม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 
02-155-1540 โทรสาร 02-532-808 email rittiyakindergarten@gmail.com website rittiyakids.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ 17 พฤษภาคม 2498 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน
นักเรียน 1,015 คนจ านวนบุคลากรโรงเรียน 95 คน 
 

ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก 

โรงเรียนพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสูกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดเด็กมีความพร้อมในการศึกษาประถมศึกษาจากการประเมินพบว่าเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เหมาะสมเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองผ่าน
กิจวัตรประจ าวันและกิจกรรม 6หลัก มีการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงทุกเดือน มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เล่นกีฬาจัดเมนูอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ไหว้สวย มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนโดยสอดแทรก
ในตารางกิจวัตรประจ าวัน สนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่าข่าว ตอนเช้า กิจกรรม  กีฬา
สัมพันธ์ วันเด็ก โครงการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ – จิตใจ ของเด็กเป็นอย่างดีโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
สร้างนิสัยประหยัดและพอเพียงมีมารยาท รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ครูจัด
ประสบการณ์ตามแผน ฝึกให้เด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ความพร้อม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมหนูน้อยรักวัฒนธรรมไทย 

โรงเรียนด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญา ตามหลักสูตร โดยใช้ 6 กิจกรรม
หลัก ฝึกฝนให้เด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ ค้นหาค าตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด ตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ได้แก่ 
โครงการเปิดบ้านนักคิด โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นเลิศ  สนุกกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) เป็นต้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องมีการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบและ
ร่วมมือกันพัฒนาโดยมีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินดังนี้ 
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2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2559 – 2562 
2.2 แผนปฏิบัติการปี 2562 
2.3 แบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน  
2.4 โครงการกีฬาสี  
2.5 โครงการมาตรการส่งเสริมเด็กสู่ความเป็นเลิศ 
2.6 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ 
2.7 โครงการวันปิดภาค 
2.8 กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนมีบทบาทหน้าท่ี

รับผิดชอบตามคู่มือบุคลากรท่ีก าหนด ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจร PDCA ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกันมีแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว
(ปี 2559 -2562) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช2560 เน้นเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรม
เสริมต่าง ๆ จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน โดยหนึ่งห้องเรียนมีครู 1 คนพี่เล้ียง 1 คน เป็นครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัย และครูทุกคนได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี ครูมีความรู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรม มีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครองจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน มีมุมเสริม
ประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามการด าเนินงานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ พร้อมท้ังรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องมีหลักฐานสนับสนุนการหลักฐาน
สนับสนุนผลการประเมินดังนี้ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (พ.ศ.2559-2562) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
- หลักสูตรสถานศึกษา 2562 
- โครงการนิเทศการสอน 
- สรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2562 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ครูทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นเด็กเป็นส าคัญ

และจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรงมีอายุการท างานเฉล่ียมากว่า 20 ปีขึ้นไป ครูทุกคนจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผ่าน
กิจวัตรประจ าวัน เด็กได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมเปิดโอกาศให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ ได้คิดทดลองหาความรู้ด้วย
ตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้  
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ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า เช่น กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ท่ีเด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท าผ่าน
ประสาทสัมผัส ได้ฝึกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ มีการใช้เครื่องมือประเมินท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การบันทึก การใช้แบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ์ และผลงาน
ของเด็ก น าผลการประเมินไปใช้ ท าวิจัยในช้ันเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด จัดวางของใช้ได้อย่างเป็นระเบียบ มีการจัดท าป้ายนิเทศหน่วยการเรียน มี
พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเด็ก มีการประเมินพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็ก
มีประสิทธิภาพมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินดังนี้  

- ประวัติบุคลากร 
- แผนจัดประสบการณ์บันทึกหลังสอน 
- แผนหน่วยการเรียนรู ้
- แผนนิเทศการสอน/โครงการ 
- แผนพัฒนาบุคลากร/โครงการ 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- ข้อมูลสารสนเทศ  
- รายงานประเมนิตนเอง SAR 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   พัฒนาคุณภาพของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเป็นรายบุคคลและปลูกฝัง

วินัย คุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย 
3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภายในและภายนอกห้องเรียน ครูจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย 
      3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี  3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้า
มามีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไปในทิศทางเดียวกัน 

 4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
 โรงเรียนจัดโครงการ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือสุขภาพดี มีจริยธรรมร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขนโยบายของโรงเรียนท่ีก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เช่นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม
สนุกกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เด็กทุกคนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยและเป็นสถานศึกษาร่วมผลิตครูกับวิทยาลัยการฝึกหัดครูสถาบัน  
ราชภัฏพระนคร และสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
  



4 

 

 

 

 6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประเด็นท่ีต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือนโยบายของโรงเรียนท่ีก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เช่นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ส่งผลให้เด็กทุกคน
ได้พัฒนากระบวนการคิด 

 
 
               ลงช่ือ น.อ.หญิง 
                                                                                   (  จันทิมา     ไชยปะ) 

                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1  โรงเรียนอนุบำลฤทธิยะวรรณำลัย รหัสโรงเรียน 10100723 ท่ีต้ังเลขท่ี 171 แขวง/ต าบลคลองถนน
เขต/อ าเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
โทรศัพท์ 02-155-1540 โทรสาร 02-523-8088 email rittiyakindergarten@gmail.com  website 
rittiyakids.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ 17 พฤษภาคม 2498 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
ถึงระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 3 จ านวนนักเรียน 1,015 คนจ านวนบุคลากรโรงเรียน 95 คน 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
    บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................  
    

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ 
  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rittiyakindergarten@gmail.com
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1.2 จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

ระดับที่เปิดสอน จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนผู้เรียนปกติ  จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ 

รวมจ ำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน  ชำย หญิง ชำย หญิง 
ระดับก่อนประถมศึกษำ EC ERK      
อนุบาลปีท่ี 1 4 7 -     343 
อนุบาลปีท่ี 2 4 5 2     330 
อนุบาลปีท่ี 3 3 6 2     342 

รวม 11 18 4     1,015 
ระดับประถมศึกษำ         
ประถมศึกษาปีท่ี 1         
ประถมศึกษาปีท่ี 2         
ประถมศึกษาปีท่ี 3         
ประถมศึกษาปีท่ี 4         
ประถมศึกษาปีท่ี 5         
ประถมศึกษาปีท่ี 6         

รวม         
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น        
มัธยมศึกษาปีท่ี 1         
มัธยมศึกษาปีท่ี 2         
มัธยมศึกษาปีท่ี 3         

รวม         
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย        
มัธยมศึกษาปีท่ี 4         
มัธยมศึกษาปีท่ี 5         
มัธยมศึกษาปีท่ี 6         

รวม         
รวมทั้งสิ้น 11 18 4     1,015 
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  1.3  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  1.3.1 สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้รับใบอนุญาต   1  1 
- ผู้จัดการ   1  1 
- ผู้อ านวยการ   1  1 
- รอง/ผู้อ านวยการ      

รวม   3  3 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  34 1 1 36 
- ครูต่างชาติ      

3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ      
- ครูต่างชาติ      

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ      
- ครูต่างชาติ       

รวม  34 1 1 36 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  4   4 

- เจ้าหน้าท่ี 2 1   3 
5.อื่นๆ (ระบุ)... 47 2   49 

รวม 49 7   56 
รวมทั้งสิ้น 49 41 4 1 95 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    15 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  30 : 1 
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  1.3.2  สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 21 15     
ภาษาไทย       
คณิตศาสตร ์       
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
การงานอาชีพ       
ภาษาต่างประเทศ       
   
  
   1.3.3  สรุปจ ำนวนครูที่เข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ ำนวนครูที่เข้ำรับ 
กำรอบรม 

หน่วยงำนที่เขำ้รับกำรอบรม ปี พ.ศ.2562 

36 1. โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  
 2.  
 3.   เพ่ิมได้  
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2. ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา อนามัยดี  มีวินัย  ใจเป็นสุข  สนุกกับการเรียนรู้ 
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มีการ

บริหารจัดการและการศึกษาท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายภายใต้การศึกษายุค 4.0 ครูสร้าง
นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตสมวัย มีความเป็นเลิศตาม
ความถนัด และพร้อมก้าวสู่ประถมศึกษา 

พันธกิจ 1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์ในลักษณะของการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาเพื่อส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
2. จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
วัยซึ่งตอบสนองต่อความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็ก 
3. จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์ท่ีมี
ความหมายต่อเด็ก 
4. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
5. จัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

เป้าหมาย 1. บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะของ รร.อ.ฤ.ว. 
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม
ตามวัย และเต็มตามศักยภาพมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
3. เด็กปฐมวัยมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รู้จักคิด
แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง รวมท้ังมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
4. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
5. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

ยุทธศาสตร์หรือ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาด้านบริหาร 
2. พัฒนาโรงเรียน 
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพความพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

เอกลักษณ์ โรงเรียนน่าอยู่ สนุกกับการเรียนรู ้
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีจริยธรรม ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมำณ 
(จ ำนวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
1. โครงการเปิดบ้านนัก
คิด 

1,015 90.38 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2 

2. โครงการมาตรการ
ส่งเสริมเด็กสูค่วามเป็น
เลิศ 

342 100 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 

3. โครงการหนูน้อยรัก
สุขภาพ 

1,019 98.0 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

4. โครงการกฬีา
สัมพันธ์/กิจกรรมวันเด็ก 

1,021 96.62 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1,1.2,1.3 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

5. โครงการวันปิดภาค 1,021 98.00 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1,1.2,1.3 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2 

6. กิจกรรมหนูน้อย
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

1,019 95.20 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2,1.3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

1,017 95.34 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ 865 90.59 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

1. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1,017 82.25 100 ดีเลิศ   มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

2. โครงการสื่อ
เทคโนโลยีการสอนใน
ชั้นเรียน 

1,021 97.51 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

3. โครงการความ
ปลอดภัยและวินัย
จราจร 

1,017 88.29 100 ดีเลิศ   มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

4. โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1,017 98.65 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 9, มฐ 11 

5. โครงการผลิตสื่อนวัต 
กรรมการเรียนการสอน
ปฐมวัย 

1,017 99.99 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
มฐ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 
3.2, 3.3 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมำณ 
(จ ำนวน) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร 

120 86.32 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 2.4, 2.5,2.6 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
หลักสูตร 

36 100 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

1. กิจกรรมแนะน าเรียน
ต่อ ป.1 

342 86.42 100 ดีเลิศ   มฐ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

2. โครงการวันเด็ก 1,021 98.46 100 ยอด
เย่ียม 

  มฐ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 1.1, 1.2,1.3,1.4 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 
ผลพัฒนาการด้าน จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 1,015 924 91.03 89 8.76 2 0.19 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 1,015 921 90.73 92 9.06 2 0.19 
3. ด้านสังคม 1,015 918 90.44 95 9.35 2 0.19 
4. ด้านสติปัญญา 1,015 930 91.62 83 8.17 2 0.19 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960

980

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - 
จิตใจ 

ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

1,015 1,015 1,015 1,015 

91.03 90.73 90.44 91.62 

8.76 9.06 9.35 8.17 0.19 0.19 0.19 0.19 

แผนภูมิแสดงผลพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

จ านวนเด็กทั้งหมด ดี/ร้อยละ พอใช้/ร้อยละ ปรับปรุง/ร้อยละ 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา 

ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทน้ันๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิง ประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. การสอนแบบโครงการ Project Approach คุณภาพของเด็ก 1.1-1.4 ปฐมวัย 
2. BBL คุณภาพของเด็ก 1.1-1.4 ปฐมวัย 
3.   
 
6.  รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ  

6.1  ปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.   เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

2.   เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

3.   เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

4.    เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

  

 

6.2  ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
ช่ือรางวัล ปี พ.ศ. ...... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน    
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน    
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.)    
4.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)    
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง    
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7. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามนีวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
 
8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผ่ำนมำ 

รอบการประเมิน ระดับผลการประเมิน 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553)   
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558)   
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)   
 
9.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
 ระดับปฐมวัย 
   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 
 

ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
- 

 
- 

  
75-89.00 

 
1,015 

 
925 

 
91.13 

 
ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
- 

  913 89.95  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 
 

 
- 

   
921 

 
90.73 

 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

 
 

 
- 

   
933 

 
91.92 

 

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

 
 
 

 
 
- 

   
 

934 

 
 

92.01 

 

2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์
ได้ 

   
75-89.00 

  
918 

90.44 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

 
 

 
- 

   
926 

 
91.23 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

 
 

 
- 

   
922 

 
90.83 

 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

 
 

 
- 

   
922 

 
90.83 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยม      
ที่ดี 

 
 

 
- 

   
915 

 
90.14 

 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

 
 

 
- 

   
908 

 
89.45 

 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน  -   920 90.64  
 
 
 
 

2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

 
 

 
- 

   
923 

 
90.93 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนเด็ก
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 -   915 90.14  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 -   920 90.64  

3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

  75-89.00 1,015 925 91.13 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

 
 

 
- 

   
935 

 
92.11 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง  -   925 91.13  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 
 

 
- 

   
925 

 
91.13 

 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

 
 

 
- 

   
920 

 
90.64 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

 
 

 
- 

   
922 

 
90.83 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

 
 

 
- 

   
924 

 
91.03 

 

4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำร
ได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และ
แสวงหำควำมรู้ได้ 

   
75-89.00 

 
1,015 

 
916 

 
90.24 

 
ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 

 
- 

   
928 

 
91.42 

 

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

 
 

 
- 

   
904 

 
89.06 

 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 
 

 
- 

   
914 

 
90.04 

 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
- 

   
 

914 

 
 

90.04 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 
 

ปฏิบัต ิ
ไม่
ปฏิบัต ิ

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

 
 

 
- 

   
926 

 
91.23 

 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

 
 

 
- 

   
912 

 
89.85 

 

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 …….        

สรุปผลกำรประเมิน 90.73 ยอดเยี่ยม 
  
หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเย่ียม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1   

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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     มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ กำรปฏิบัติงำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  97.67 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 -   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

 -   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

 -   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 -   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

 -   

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   98.07 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน   -   
 2.2 จัดครูให้มคีวามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์  -   
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  -   
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย  -   
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  -   
3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   98.76 ยอดเย่ียม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
 -   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

 -   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

 -   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  -   
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 -   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  98.14 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  -   
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  -   
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
 -   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 -   
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ประเด็นพิจำรณำ กำรปฏิบัติงำน *** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  -   

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  93.98 ยอดเย่ียม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

 -   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

 -   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์  -   

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

 -   

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

 -   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  98.45 ยอดเย่ียม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 -   

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

 -   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  -   
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 -   

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

 -   

7 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้     
 7.1-7.5     
 สรุปผลกำรประเมิน   98.57 ยอดเย่ียม 
 
หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 

***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                     จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49   

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     1.50 –2.49   
ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49   
ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49   
ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม     4.50 – 5.00 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 

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

.................................................................................................................................................................................... 
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     มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจำรณำ กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
เด็ก

ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 
 

ปฏิบัต ิ
 

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  90-100 36 36 100 
 

ยอดเย่ียม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  -   36 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 -   36 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

 -   36 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

   
100 

 
36 

 
34 

94.44 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

 -   34 94.44  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 -   34 94.44  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 -   34 94.44  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  100 36 36 100 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 -   36 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

 -   36 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

 -   36 100  

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 -   36 100  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็ก

ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 
 

ปฏิบัต ิ
 

ไม่
ปฏิบัต ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  90-100 36 34 94.44 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

 -   34 94.44  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

 -   34 94.44  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 -   34 94.44  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 -   34 94.44  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 ………        

สรุปผลกำรประเมิน 97.22 ยอดเย่ียม 
 

หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเย่ียม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา คิดเป็น

ร้อยละ 97.22 แปลผลระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 

1 
คุณภำพของเด็ก  ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

 
5 : 

 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

 
5 : 

 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

 
5 : 

 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 
5 : 

 

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...   
มำตรฐำนที่ 

2 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกบับริบทของ
ท้องถ่ิน 

 
5 : 

 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 :  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 :  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

 
5 : 

 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

 
5 : 

 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 5 :  
7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... -  

มำตรฐำนที่ 
3 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

 
5 : 

 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมี
ความสุข 

 
5 : 

 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

 
5 ; 

 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
5 : 

 

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...   
มาตรฐานที่....    
มาตรฐานที่....    

สรุปผลกำรประเมินระดับปฐมวัย ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก  
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

จุดเด่น  
1). เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมกับท่ีดีกับวัยมี

ทักษะการเคล่ือนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมีกล้ามเนื้อแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาได้ดีหยิบจับส่ิงของได้
อย่างมั่นคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกกีฬาและดนตรี 

2).  เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันสามารถจัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว  
เปล่ียนเส้ือผ้าชุดนอนรับประทานอาหาร แปรงฟันรวมท้ังช่วยเหลือผู้อื่นได้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
แสดงความพอใจผลงานช่ืนชมความสามารถของผู้อื่น 

3). เด็กมีทักษะด้านภาษาในการพูดส่ือสาร สนทนาโต้ตอบส่ือความหมายได้เหมาะสมกับวัย สามารถ
ส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี 

4).  เด็กทุกคนมีความพร้อมส าหรับเรียนต่อในระดับช้ันประถมปีท่ี 1 สามารถผ่านการประเมินทักษะ  
ทางภาษาอังกฤษได้ล าดับ 1-10 ของโรงเรียนช้ันน าในสังกัด กทม.ผ่านการประเมินห้องเรียน EP คิดเป็น 
ร้อยละ 60 

จุดควรพัฒนำ 
1). สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยได้แก่เด็กท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขผลจากแบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็กเป็น
รายบุคคลมาด าเนินการเพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

2). สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ  
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือนตลอดปีการศึกษา มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าช้ันเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน  
และจัดโครงการหนูน้อยรักสุขภาพออกก าลังกายแอโรบิกทุกสัปดาห์เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งมีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 
อีกท้ังดูแลตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นมี
ความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดท่ีเป็นอันตราย มีกฎกติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการ 
อยู่ร่วมกัน รวมถึงอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีมีสุข เกิดจากการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช โรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล ศูนย์อนามัย 61
ในการดแูลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังได้รับร่วมมือจากผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้เล่น
กีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดนตรีและมีการจัดโครงการเปิดโลกนักคิด   
โครงการกีฬาสี โครงการความปลอดภัยและวินัยจราจร กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ และโครงการวันปิดภาค เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มารยาทท่ีดี การไหว้ท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ การท าความเคารพ ช่วยเหลือ
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ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหารรู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวมปลูกฝังเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงการประหยัดทรัพยากร ให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จัก
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อ แม่ ครูโดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  
วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่
เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใสให้เด็กได้
ท ากิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนท้ังในและนอกห้องเรียนโดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านนักคิด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรม โครงงาน (Project Approach) เพื่อการ
เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหน้า
ช้ันเรียนอ่านข่าวเล่าเรื่อง อ่านหนังสือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมให้เด็กอ่าน
นิทานและเล่านิทานท่ีตนเองประทับใจ โดยอ่านให้ครูและเพื่อนฟังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางดนตรีและ กีฬา มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก  
ตัดปะ ประดิษฐ์ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ                                                        
          สถานศึกษาจัดส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์และ
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 
สรุปผลพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

ชั้น ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 

 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 
อนุบำลปีที่ 1 88.58 89.99 89.85 90.55 90.57 89.84 

อนุบำลปีที่ 2 90.37 89.74 89.12 92.54 91.68 91.92 

อนุบำลปีที่ 3 90.93 92.54 91.63 92.44 91.4 95.61 

สรุปคะแนน 5 5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 89.96 90.75 90.2 91.84 91.21 92.45 

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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           แผนภูมิแสดงกำรประเมินประเด็นพิจำรณำที่1.1  

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้                                                                       

ชั้นอนุบำลปีที่ 1- 3 

 

 

 

 

 

 

อ.1 อ.2 อ.3 สุรุปคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ข้อ 6 89.84 91.92 95.61 5 92.45
ข้อ 5 90.57 91.68 91.4 5 91.21 0
ข้อ 4 90.57 92.54 92.44 5 91.84 0
ข้อ 3 89.85 89.12 91.63 5 90.2 0
ข้อ 2 89.99 89.74 92.54 5 90.75 0
ข้อ 1 88.58 90.37 90.93 5 89.96 0

88.58 90.37 90.93 5 89.96 

0 

89.99 89.74 92.54 5 90.75 

0 

89.85 89.12 91.63 5 90.2 

0 

90.57 92.54 92.44 5 91.84 

0 

90.57 91.68 91.4 5 91.21 

0 

89.84 91.92 95.61 5 92.45 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเ ด็ก  

ดีเลศิ 

ยอดเย่ียม               
ม ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 
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สรุปผล  พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

  

                                 แผนภูมิแสดงกำรประเมินประเด็นพิจำรณำที่1.2                                                    

                   พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้                                                                             

                                               ชั้นอนุบำลปีที่ 1- 3

 

อ.1 อ.2 อ. 3 สรุปคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

ข้อ 6 89.5 90.81 92.74 5 91.01 0
ข้อ 5 90.1 90.38 92.33 5 90.93 0
ข้อ 4 89.46 90.54 90.07 5 90.02 0
ข้อ 3 88.5 90.84 92.07 5 90.47 0
ข้อ 2 89.25 92.51 92.99 5 91.58 0
ข้อ 1 90.2 90.92 92.55 5 91.22 0

90.2 90.92 92.55 
5 

91.22 
0 

89.25 92.51 92.99 

5 

91.58 

0 

88.5 90.84 92.07 

5 

90.47 

0 

89.46 90.54 90.07 

5 

90.02 

0 

90.1 90.38 92.33 

5 

90.93 

0 

89.5 90.81 92.74 91.01 

0 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเ ด็ก  
 

 
ชั้น 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 

อนุบำลปีที่ 1 90.20 89.25 88.50 89.46 90.1 89.50 
อนุบำลปีที่ 2 90.92 92.51 90.84 90.54 90.38 90.81 
อนุบำลปีที่ 3 92.55 92.99 92.07 90.07 92.33 92.74 
สรุปคะแนน 5 5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 91.22 91.58 90.47 90.02 90.93 91.01 
ระดับคุณภำพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 
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สรุปผลพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

 
 

แผนภูมิแสดงกำรประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 1.3 
      พัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

                                                 ชั้นอนุบำลปีที่ 1- 3 

 
ชั้น 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 

อนุบำลปีที่ 1 89.66 89.51 88.97 90.06 90.54 89.68 89.54 89.67 
อนุบำลปีที่ 2 92.02 88.54 91.47 89.95 89.59 90.15 92.28 90.21 
อนุบำลปีที่ 3 95.45 91.05 93.43 93.56 92.65 93.21 92.36 91.89 
สรุปคะแนน 5 4 5 5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 92.37 89.7 91.29 91.19 90.92 91.01 91.39 90.59 
ระดับคุณภำพ ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ยอด

เย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอดเย่ียม 

อ.1 อ.2 อ.3 สรุปคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ข้อ 8 89.67 90.21 91.89 5 90.59

ข้อ 7 89.54 92.28 92.36 5 91.39

ข้อ 6 89.68 90.15 93.21 5 91.01

ข้อ 5 90.54 89.59 92.65 5 90.92

ข้อ 4 90.06 89.95 93.56 5 91.19

ข้อ 3 88.97 91.47 93.43 5 91.29

ข้อ 2 89.51 88.54 91.05 4 89.7

ข้อ 1 89.66 92.02 95.45 5 92.37

89.66 92.02 95.45 5 92.37 

89.51 88.54 91.05 4 89.7 

88.97 91.47 93.43 5 91.29 

90.06 89.95 93.56 5 91.19 

90.54 89.59 92.65 5 90.92 

89.68 90.15 93.21 5 91.01 

89.54 92.28 92.36 5 91.39 

89.67 90.21 91.89 5 90.59 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเ ด็ก  
 

ยอดเย่ียม 
 ยอดเย่ียม 
  ยอดเย่ียม 
ยอดเยี่ยม 

ยอดเย่ียม 

 ดีเลิศ 

  ยอดเย่ียม 

ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

 

แผนภูมิแสดงกำรประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 1.4 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

                                     ชั้นอนุบำลปีที่ 1- 3 
 
 

ชั้น ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรพิจำรณำ 
 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 

อนุบำลปีที่ 1 89.67 89.06 89.53 89.46 90.31 89.63 90.79 90.19 
อนุบำลปีที่ 2 87.66 88.27 88.97 89.01 89.59 90.63 91.86 92.6 
อนุบำลปีที่ 3 94.46 92.28 92.75 91.40 91.96 92.24 92.17 92.14 
สรุปคะแนน 5 4 5 5 5 5 5 5 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 90.59 89.87 90.41 89.59 90.62 90.83 91.60 91.64 
ระดับคุณภำพ ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ยอด

เย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

อ.1 อ. 2 อ.3 สรุปคะแนน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ข้อ 8 90.19 92.6 92.14 5 91.64

ข้อ 7 90.79 91.86 92.17 5 91.6

ข้อ 6 89.63 90.63 92.17 5 90.83

ข้อ 5 90.31 89.59 91.96 5 90.62

ข้อ 4 89.46 89.01 91.4 5 89.59

ข้อ 3 89.53 88.97 92.75 5 90.41

ข้อ 2 89.06 88.27 92.28 4 89.87

ข้อ 1 89.67 87.66 94.46 5 90.59

89.67 87.66 94.46 
5 

90.59 

89.06 88.27 92.28 

4 

89.87 

89.53 88.97 92.75 

5 

90.41 

89.46 89.01 91.4 

5 

89.59 

90.31 89.59 91.96 

5 

90.62 

89.63 90.63 92.17 

5 

90.83 

90.79 91.86 92.17 

5 

91.6 

90.19 92.6 92.14 91.64 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเ ด็ก  
 

ยอดเยี่ยม 

 ยอดเยี่ยม 

  ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 ดีเลศิ 

  ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนที่1 คุณภำพของเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ ร้อยละ 
1.1 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย   97.01 
1.2 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  96.84 
1.3 พัฒนำกำรด้ำนสังคม  97.13 
1.4 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  96.17 

ค่ำเฉลี่ย 96.78 
สรุปผลกำรประเมิน 5 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 ค่าเฉลี่ย สรุป ระดับ
คุณภาพ 

คอลัมน์1 
ร้อยละ 97.01 96.84 97.13 96.17 96.78 5 0
ประเด็นพิจารณา 0 0 0 0

0 0 0 0 

97.01 96.84 97.13 96.17 96.78 

5 

พัฒ
นำ

กำ
รท

ั้ 4
 ด้

ำน
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเ ด็ก  
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มำตรฐำนด้ำนของเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 97.01  
เกียรติบัตรจากการแข่งขันกีฬาและดนตรีเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                  
ร้อยละ 96.84 สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการรอคอย ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ี
รับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส-เด็กมีพัฒนา 
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 97.13 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวมรู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 96.77  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  2.1) สถานศึกษามีหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยสอดคล้องตามแนวทางหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีเหมาะสมกับวัย  ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรสามัญ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองได้เลือกแบ่งเป็น 2 หลักสูตร EC (English course) หลักสูตร ERK (English 
Rittiyawannalai Kindergarten) ซึ่งท้ังสอง หลักสูตรจะมีครูต่างชาติ เป็นผู้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์หลากหลายตรงสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อรักการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรม  Learning 
Inside the classroom ,Outside the classroom, Cooking ,English Camp และการท าโครงงาน หลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดีจากการประเมิน  ความพึงพอใจ ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 93.37  

2.2) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนสถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือกสรรหา และจัดสรรบุคลากร   
ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  ผ่านกระบวนการทดสอบสอน  ทดลองงาน  
นิเทศการสอนจากครูพี่เล้ียง เพื่อนครู และผู้บริหาร จนได้บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบปัจจุบัน
สถานศึกษามีครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงจ านวน 33 คน มีครูผู้สอนพลศึกษา จ านวน 2 คน ครูสอนดนตรี 
นาฏศิลป์จ านวน 1 คน ครูมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องครูเพียงพอ
กับการจัดห้องเรียน  33 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน โดยมีพี่เล้ียงห้องละ 1 คนมีหลักฐานจากสถิติ
จากจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
  2.3) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ ฉบับแกนกลางสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และจัดท าค าส่ัง
คณะกรรมการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการฯ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี สภาพภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรท่ี
แสดงการน านวัตกรรมท่ีเป็นแนวคิด หรือวิธีการท่ีมีความทันสมัย คือ แนวคิดไฮสโคป STEMศึกษา Project 
Approach นอกจากนี้น าผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเดิมมาใช้ในการปรับปรุง เพิ่มสาระในท้องถิ่นเช่น
กองทัพอากาศ 
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2.4) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม                           
ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและ 
กลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจโดยจัดสร้างอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย  จัดเครื่องเล่นสนาม
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด 
และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน มีพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่นขนาดเพียงพอ และจัด
ทางเดินท่ีปลอดภัยมีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให้ความรู้สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการใช้ทางเดิน การเดินทาง
ไปกลับอย่างปลอดภัย  จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีความปลอดภัยเหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ  จัดให้มีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันเพียงพอ โรงเรียนจัด
พื้นท่ีนอกห้องเรียน เช่น พื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีเล่นนอกห้องเรียน สนามเด็กเล่น สนามกลางแจ้ง ลานอเนกประสงค์ 
ให้เป็นพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมประจ าวันเพื่อการเรียนรู้ มีจ านวนเพียงพอ ทุกห้องเรียนจัดพื้นท่ีในห้องเรียนเป็น  
มุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์/เครื่องเล่นสัมผัส มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ  
มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมเกมการศึกษา เป็นต้น มีจ านวนเพียงพอ และจัดพื้นท่ีเก็บ
ของส่วนตัวเด็กมีจ านวนเพียงพอ ทุกห้องเรียนจัดท าป้ายนิเทศท่ีเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีเรียนรู้ จัดพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก
เพียงพอ และเก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครูและบุคลากรน าผล  
การประเมินไปปรับเปล่ียน ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  มีห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น   
มีสระว่ายน้ าส าหรับจัดกิจกรรมว่ายน้ าท่ีมีความปลอดภัยแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
    2.5) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส าหรับครู
โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ  และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู จัดโครงการ และงบประมาณการจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
และจัดให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนั บสนุนการจัดประสบการณ์  พัฒนาครู 
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กเพื่อสนับสนุนภาระงานของครู จัดท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
โดยมีผู้รับผิดชอบมีห้องท างาน และจัดเก็บท่ีเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการอ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ด้านการพัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อสนับสนุนภาระงานของครู  
บันทึกการเข้ารับบริการของครูด้าน ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
พัฒนาครู ด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อสนับสนุนภาระงานของครู เช่น ข้อมูลเลขประจ าตัว ๑๓ หลักของเด็ก  
ข้อมูลการประเมินพัฒนาการ และประเมินผลการด าเนินงานด้านการให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  พัฒนาครูด้านข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพื่อสนับสนุนภาระงานของครูโดยใช้
ระบบสารสนเทศ 

 2.6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโรงเรียนก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษาก าหนด  มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี ประเมินและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการตรวจสอบติดตามผล
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
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คุณภาพสถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด  

           
มำตรฐำนที่  2   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนเด็ก/
ครูทั้งหมด 

 

ร้อยละ 

 

ความหมาย 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

1,015 : 36 97.37 ยอดเย่ียม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 1,015 : 36 100 ยอดเย่ียม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   1,015 : 36 98.76 ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1,015 : 36 98.14 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

1,015 : 36 93.98 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

1,015 : 36 98.45 ยอดเย่ียม 

ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.67 ยอดเย่ียม 
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กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ร้อยละ ระดับคุณภาพ ความหมาย 
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จุดเด่น 
1)สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  มีการวางแผนงาน ด าเนินงาน  ตรวจสอบติดตาม    

เป็นระบบครบวงจร PDCA ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 2) สถานศึกษาจัดให้มีบริการ Wifi ส าหรับครูและเด็กท่ัวบริเวณโรงเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ 
 3) การจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ สวยงาม  สะอาดและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4) สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูสถาบันราชภัฏพระนครและสถาบัน              
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นสถาบันร่วมผลิตครูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทำงด ำเนินพัฒนำ 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน บุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดี บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ การบริหารจัดกาฝ่ายเป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารจัดการหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560รวมถึงบริบทของท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและ 
ชุมชน โดยมีการบูรณาการอย่างหลากหลาย ท้ังทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นการเรียนรู้ท่ีลงมือ
ปฏิบัติ ผ่านการเล่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนท้ังสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม  
เป็นระเบียบ จัดให้มีคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จอ LCD ภายในห้องเรียน  มีการส ารวจ การซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์การใช้งานภายในห้องเรียนพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและบริเวณโดยรอบ ให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีอัตราส่วนครูท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับเด็กในอัตราส่วน  1 : 15 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษา
ระดับปฐมวัยและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากกว่า15 ปีขึ้นไป สถานศึกษามีกระบวนการ
ในการนิเทศและพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องผ่านการนิเทศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสนับสนุนส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลายและทันสมัย เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
และการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล  
ต้น ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจนมีคุณภาพ 
 

ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
    - สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้พัฒนานวัตกรรมละจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูรวมถึงเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 
จุดเด่น เด็กสามารถน าเสนอผลงานกลุ่ม 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1) ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาทักษะท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
2) ครูควรตั้งค าถามปลายเปิดฟังความคิดเห็น ของเด็ก กระตุ้นให้เด็กฝึกการฟังและตอบค าถาม 
3) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมโดยน าภาษาอังกฤษ            
มาใช้ในการส่ือสารกับเด็ก  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 -2562 โดยก าหนดกลยุทธ์    
การพัฒนาครูและจัดการเรียนการสอน ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ             
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาท
สัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบกระบวนการพัฒนา  โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนโดยจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สังเกตการณ์ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน มีการวิเคราะห์มาตรฐาน  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จัดท าแผนท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านผ่านกิจกรรมกลุ่มเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ คือ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษา
ในการส่ือสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก โดยมีหน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก คือ แผนงานหลักสูตรละประสบการณ์ใหม่การพัฒนาตามกลยุทธ์  โดยด าเนินการพัฒนาให้ครู  
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ อาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีมี
ความหมายต่อเด็กเอง อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน การช่วยกันตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม
โดยใช้ผลงานของเด็ก ครูมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็กมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์กับเด็กให้มีประสิทธิภาพ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก ดังนี้  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดย สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู มีกิจกรรมอบรม

พัฒนาครู มีการจัดศึกษาดูงานท้ังใน มีการนิเทศการจัดประสบการณ์ หัวหน้าสาย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
และส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือ นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตส่ือ และการพัฒนางานวิจัย การด าเนินงานดังกล่าว
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษา 
ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพตาม
แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัยของเด็กและนามาออกแบบวาง
แผนการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมประจ าวัน 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมตอนเช้า การเป็นผู้น า   และกิจกรรมต่างๆท่ีครูจัดให้กับเด็กอย่าง
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หลากหลายพร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ครูสร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับประประสบการณ์ตรงจากการเล่น และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขมีกระบวนการ จัดการเรียน 
การสอนท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจเป็น
รายบุคคลเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้  และฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยผ่านการท าโครงงานและการวิจัย  เด็กได้
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (Outdoor) กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และกิจกรรมตาม โครงการบ้านนักคิด เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
ส่งผลให้เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การ
ท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ส่ิงของเครื่องใช้
ต่างๆในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ เกมการศึกษา น าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการ เรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีเด็ก
สนใจ สืบค้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง  ครูประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมินเด็กตามสภาพจริง ตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบ เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การพูดคุย สัมภาษณ์ เป็นต้น และน าข้อมูลท่ีได้จาก
การประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์ ดังแสดงผลตามตารางต่อไปนี้ 

 
สรุปผลมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 100 ยอดเย่ียม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  94.44 ยอดเย่ียม 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 100 ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

94.44 
 

ยอดเย่ียม 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 97.22 ยอดเย่ียม 
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แผนภูมิแสดงกำรประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 3  

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
ระดับคุณภาพ 0 0 0 0

คุณภาพ 5 5 5 5

ค่าเฉลี่ย 100 94.44 100 94.44

100 

94.44 

100 

94.44 

5 

5 

5 

5 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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                                         ภำคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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