
 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ปีการศึกษา  2561 

 
 
 

 
 

โรงเรียนดาราจรัส 
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  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าน า 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
ของโรงเรียน  ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  ได้แก่ 
ส่วนที่  1  บทสรุปของผู้บริหาร  ส่วนที่  2  รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สารบัญ 
                                     หนา้ 
 

ค าน า  
สารบัญ             
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        1 
 ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง       1 
 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 
 ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        3  
 ตอนที่  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       8 
 ตอนที่  3 สรุปผลการพัฒนา         16 
 
ภาคผนวก  

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010  ที่ตั้ง  44  ถนนวัฒนปรีดา  ต าบลบางคล้า  อ าเภอบางคล้า           
จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์  24110  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              
โทรศัพท ์0-3854-1403  โทรสาร  0-3854-2059 e-mail : Daracharas2010@hotmail.com                
website  :  www.dcs.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490  เปิดสอนระดับ                 
ชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวนนักเรียน  1,132  คน  จ านวนบุคลากรของโรงเรียน      
111  คน 

 
ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1)  แผนกลยุทธ์ 
   2.2)  ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
   2.3)  สารสนเทศโครงการ/งาน/กิจกรรม 
   2.4)  แผนการจัดประสบการณ์ 
   2.5)  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
   2.6)  แบบประเมินพัฒนาการ 
   2.7)  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.8)  แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม  
  3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ึนกว่าเดิม  1  ระดับ 
           3.1  แผนปฏิบัติงานที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับประถมศึกษา 
        3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
        3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาเต็มศักยภาพ  ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
            ลงนาม          จินดาพร         (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
           (นางจินดาพร   นพพะ) 
                                          วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

mailto:Daracharas2010@hotmail.com
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ส่วนที ่ 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  ชื่อโรงเรียนดาราจรัส  รหัส  24100010   
  ที่ตั้ง  44  ถนนวัฒนปรีดา  แขวง/ต าบลบางคล้า  เขต/อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                 
  โทรศัพท ์ 03854-1403  โทรสาร  0-3854-2059   
  e-mail : Daracharas2010@hotmail.com                   
  website  :  www.dcs.ac.th   
  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2490   
  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1)  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง  เพศ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในต าแหน่ง   

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

- - - - - - - - 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 1 - 1 - - 1 - 16 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - 1 1 - 1 - - 2 
รองผู้อ านวยการ 1 4 5 - 5 - - 11 
คร ู(บรรจุ) 5 50 55 1 54 - - 16 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 7 14 21 4 17 - - 6 
ครูต่างประเทศ 2 5 7 - 7 - - 3 

mailto:Daracharas2010@hotmail.com
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พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - 2 2 - 2 - - 4 
นักการภารโรง 2 4 6 6 - - - 5 
คนขับรถ - - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 2 - - - 4 
อ่ืน ๆ(ระบุ....................................) - - - - - - - - 

 
-  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
-  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
-  สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา  -  จ านวน  -  คน 

 
3.  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

ชั้นเตรียมอนุบาล 26 18 44 
ชั้นอนุบาล 1 33 44 77 
ชั้นอนุบาล 2 44 54 95 
ชั้นอนุบาล 3 53 44 97 

รวม 156 157 313 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 53 43 96 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 40 41 81 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 38 57 95 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 47 52 99 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 55 44 99 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 45 54 99 
รวม 278 291 569 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 34 40 74 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 41 53 94 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 36 46 82 

รวม 111 139 250 



 

 

 

 

 
2)  จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - - - - 
2. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - 
3. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - - - 
3.1 ยากจน - 3 3 0.95 

3.2 ด้อยโอกาส   - - - - 
 3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - 

4. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - 
5. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรียน 
(วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

- - - - 

6. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - 
7. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - 19 19 7.03 
8. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   
(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ) 

- - - - 

  
 3)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  268  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.65 
 4)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรจ านวน  97  คน   คิดเป็นรอ้ยละ  100 
 
 
4.  ผลการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ด้านร่างกาย 77 98.05 1.95 - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 77 100 - - 
3.  ด้านสังคม 77 98.05 1.95 - 
4.  ด้านสติปัญญา 77 96.88 3.12 - 

  
  
 
 



 

 

 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ด้านร่างกาย 95 100 - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 95 100 - - 
3.  ด้านสังคม 95 93.68 6.32 - 
4.  ด้านสติปัญญา 95 69.47 30.53 - 

 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ด้านร่างกาย 97 99.74 0.26 - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 97 99.74 0.26 - 
3.  ด้านสังคม 97 97.42 2.58 - 
4.  ด้านสติปัญญา 97 98.55 1.45 - 

 
5.  แหล่งเรียนรู้ 

  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1)  ห้องสมุด   2)  ห้องคอมพิวเตอร์ 
3)  ป้ายนิเทศ/บอร์ด  4)  บ่อดักไขมัน   
5)  ห้องค าสอน   6)  ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
7)  สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 8)  สนามเด็กเล่น 
9)  ลานกิจกรรม   10)  มุมหนังสือ    
11)  โรงอาหาร   12)  ร้านสหกรณ์ภายในโรงเรียน 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  1)  โบสถ์/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
  2)  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 
  3)  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  4)  ปสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
  5)  ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
  6)  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
  7)  หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
  8)  ค่ายลูกเสือ 
  9)  ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2561  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  100 / สัปดาห์ 



 

 

 

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็กในปีการศึกษา  
2561   
   1)  ชื่อ-สกุล  คุณสุดา  แซ่โอ่ว  ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมจาก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
จ านวน1  ครั้ง/ปี 
6.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 18.68 5 
มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 4.58 5 
มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.87 5 
มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.82 5 
มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.41 4 
ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 62.60 5 
มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                   ประสิทธิพล 

20 20 5 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

20 20 5 

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 20 17.60 4 
มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 5 5 

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  5 5 5 
มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 5 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   5 5 5 
มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
                     วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 

ด้านที่ 5มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 
มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                     การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 5 5 

คะแนนรวม 100 96.28 5 
 
 



 

 

 

 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของเด็ก  
1.  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 1)  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย ที่ดีและดูจักดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
 ในการพัฒนาด้านร่างกายให้เด็กมีร่างกาย แข็งแรง โรงเรียนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว    โดยการออกก าลังกาย 
หลังเคารพเพลงชาติ และในกิจกรรมประจ าวัน จัดกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเครื่องเล่นสนามให้เด็กเคลื่อนไหว
รา่งกายไดค้ล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีและใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน  จัดโภชนาการให้สอดคล้องกับพัฒนาการตาม
วัยให้เด็กดื่มนม พักผ่อนนอนกลางวันทุกวัน  มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง จดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กในแต่
ละเดือนและน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม พบว่า เด็กร้อยละ 99.65 มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ าหนัก - ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ ในการพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี โรงเรียนฝึกปฏิบัติให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง การล้างมือ
ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร การรับประทานที่โรงเรียนจัดให้หมดถาดไม่เหลือทิ้ง   การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารและการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้ าที่ พบว่า เด็กร้อยละ 
98.70 มีสุขนิสัยที่ด ีและในการดูแลความปลอดภัยของตนเอง โรงเรียนจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูมในห้องเรียน
เป็นประจ าทุกวัน  มีการบันทึกกิจกรรมทุกครั้ง พบว่า เด็กร้อยละ 97.02 รู้จักการดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัย อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ในการโฮมรูม ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
และการจัดป้ายนิเทศต่าง ๆ รณรงค์ต้านยุงลายท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นต้น พบว่า เด็กร้อยละ 98.39 รู้เข้าใจใน
การหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 
 โรงเรียนใช้แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560            
ด้านร่างกาย  ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ผลการด าเนินการ  พบว่า เด็กร้อยละ 98.44 มีการพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแลความปลอดภัยของตนเอง บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ในการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนใช้คุณค่าจากอัตลักษณ์ โรงเรียนมาเป็นแนวทางในการอบรม 
ปลูกฝังคุณค่าที่ดีให้กับนักเรียน สอดแทรกในกิจกรรมยามเช้า และกิจกรรมประจ าวัน การเล่านิทานคุณธรรม        
การแสดงความรักและเอาใจใส่เด็กของครู  กิจกรรมอบรมนักเรียนในห้องเรียน (โฮมรูม) ให้เด็กมีจิตส านึกและค่านิยม
ที่ดีรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต   มีการบันทึกความดีของเด็กที่ท าในแต่ละวัน 
เช่น การเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้ของตนเองส่งคืนเจ้าของ การรู้จักดูแลช่วยเหลือผู้อ่ืนที่อ่อนแอกว่า พบว่าเด็กร้อยละ 87.04 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ใช้กิจกรรมฝึกระเบียบแถวให้เด็กรู้จักรอคอย ใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  จัดกิจกรรมสมาธิยามเช้า เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักมีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ การเล่นร่วมกับเพ่ือนให้
ค าแนะน าในการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม พบว่า เด็กร้อยละ 97.19 สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไ ด้
เหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมกีฬาสี - วันเด็ก  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมบทบาทสมมติ โครงการสาน
ใจสายธาร ให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก พบว่า เด็กร้อยละ 97.19 มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกเหมาะสมกับวัย 
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การต่อพลาสติกสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ โครงการสานใจสายธาร กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน เป็นต้น พบว่า 



 

 

 

 

เด็กร้อยละ 100  มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ และจากการท ากิจกรรมยามเช้า 
กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ การท ากิจกรรมเสรี พบว่าเด็กร้อยละ 94.04 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
 โรงเรียนใช้แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560               
ด้านอารมณ์ จิตใจ  ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ผลการด าเนินการพบว่า เด็กร้อยละ 95.09  มีการพัฒนาด้านอารมณ์ 
– จิตใจและควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 โรงเรียนมีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองเหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การล้างมือ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร การเก็บถาด
อาหารและแก้วน้ าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดหลังจากเข้าห้องน้ า การดูแลสวม
ใส่เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า การรักษาความสะอาดของตนเอง กิจกรรมฝึกระเบียบการเข้าแถว เช่น การเข้าแถวเคารพ
เพลงชาติ การเข้าแถวรอคอยในการเล่นและท ากิจกรรม ให้เด็กมีวินัยในตนเอง พบว่า เด็กร้อยละ 87.62 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเองเหมาะสมตามวัย  การฝึกการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่การระดมความคิด เช่น การต่อภาพตัดต่อ การต่อบล็อกตาม
จินตนาการ เรียนรู้กติกาและข้อตกลงที่จะปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียน ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ยอมรับฟังและเคารพผู้อ่ืน พบว่า เด็กร้อยละ 100 สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จัดกิจกรรมเวรท าความ
สะอาดให้เด็กๆได้ช่วยดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปฏิบัติตนให้มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย เช่นกิจกรรมประเพณีท าบุญเข้าพรรษา ให้เด็กๆได้ท าบุญ
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย ฝึกให้เด็กมีมารยาทด้านการพูด การไหว้ และมีสัมมา
คารวะผู้ใหญ่ พบว่า เด็กร้อยละ 88.78 สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้ตามวัย  
           โรงเรียนใช้แบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้านสังคมของ
สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จากผลการด าเนินการพบว่า เด็กร้อยละ 92.13 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีทางสังคม 
 4)  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 โรงเรียนมีการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการสื่อสารเหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรม
ส ารวจ เรียนรู้สิ่งรอบตัว ถามค าถามในสิ่งที่สนใจหรือสงสัยอยากรู้ แสดงความคิดเห็น สนทนาโต้ตอบเพ่ือหาค าตอบ 
จัดกิจกรรมให้เด็กฟังนิทาน หรืออ่านหนังสือนิทาน เรื่องที่ตนชอบที่เหมาะกับวัย ครูประจ าชั้นได้มีการประเมินโดย
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าเรื่องจากภาพตามจินตนาการและเล่าเรื่องสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน   มีการจัด
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการสื่อสารเล่าเรื่องสิ่งที่พบเห็นให้ผู้อ่ืนรับทราบ พบว่าเด็กร้อยละ 83.24 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีการซักถามและรักการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น การบวกค่าตัวเลข การนับจ านวนสิ่งของ การเปรียบเทียบสิ่งของ 
การจัดหมวดหมู่ รูปร่าง รูปทรง ในกิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นตามมุม ตัวต่อ 
การเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม พบว่าเด็กร้อยละ 81.26 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์  และ วิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนทุกคนระดับชั้น
อนุบาล 3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะการอ่านเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในชั้นที่
สูงขึ้น พบว่าเด็กร้อยละ 95.19 มีทักษะทางภาษาตามวัย มีการจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการด้าน
ความคิด เช่น งานพัฒนาด้านสติปัญญา โครงการสัปดาห์วิชาการ กิจกรรม English Day กิจกรรมเกมการศึกษา 



 

 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ พบว่า เด็กร้อยละ 72.43 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ และการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ อาศัยกิจกรรมสร้างสรรค์ การวาดภาพ
ระบายสี การปั้นดินน้ ามัน การเลือกเล่นตามมุมอย่างอิสระ กิจกรรมเสรี กิจกรรมต่อบล็อกตัวต่อเป็นต้น  พบว่า เด็ก
ร้อยละ 99.31 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 โรงเรียนใช้แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560            
ด้านสติปัญญาของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ผลการด าเนินการพบว่า เด็กร้อยละ 86.28 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
3.  จุดเด่น 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก พบว่า เด็กมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีการ
เคลื่อนไหว คล่องแคล่วว่องไว กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักอดออมเป็นจุดเด่นของ
โรงเรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก พบว่า โรงเรียนต้องหาวิธีการที่เหมาะสมน ามาพัฒนาเด็ก
ให้มีความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 -  
 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย และออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ความพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
แผนจัดประสบการณ์ ที่เน้นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยที่หลักสูตรก าหนด 
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญในแต่ละวัย ก าหนดกิจกรรม
ประจ าวันให้ครอบคลุม 6 กิจกรรม โดยยึดหลักให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง และยืดหยุ่น
ตามความแตกต่างของเด็กตามวัย มีการประเมินหลักสูตร และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และผู้ปกครอง จากกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการจัดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อความต้องการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว และท้องถิ่นมากข้ึน 
 
 
          
 
 



 

 

 

 

   2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 โรงเรียนมีระบบการสรรหาและคัดเลือกครู มีคณะกรรมการด าเนินการ มีการทดลองงาน สอนงาน รับครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนรู้  ส่วนครูที่จบสาขาอ่ืนได้มีการผ่าน
การอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จัดให้มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ในระดับปฐมวัย 
11 ห้องเรียนมีครูและครูพ่ีเลี้ยงรวม 17 คน  ท าให้โรงเรียนมีครูที่มีวุฒิความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจ
การจัดการเรียนรู้และมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
 3)  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 โรงเรียนให้ความส าคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยการท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ และเทคนิค  นวัตกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ส าคัญและการประเมินพัฒนาการเด็ก การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมประจ าวันในแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นและร่วมกับกลุ่มโรงเรียน และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานภายนอก เช่น การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จัดประชุมครูในระดับปฐมวัย เพ่ือติดตามการจัดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครู แบ่งปันประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้กับเด็ก ที่
เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว เพ่ือร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กได้ตรงกับ
ความเป็นจริงของปัญหามากขึ้น 
 4)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในการจัดการเรียนรู้พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จัดบอร์ดและป้ายนิเทศภายในและภายนอก
ห้องเรียน ส ารวจแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าปราชญ์และวิทยากรเข้ามาจัดประสบการณ์
เรียนรู้  จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้ มุมประสบการณ์ในห้องเรียน สื่อที่เป็นของเล่น หนังสือนิทาน  อุปกรณ์
สนามส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ป้ายนิเทศ สื่อเทคโนโลยี เช่น Smart TV ในห้องเรียน มีการจัดครูปฏิบัติหน้าที่ดูแล
นักเรียนตามจุดต่างๆ มียามดูแลความปลอดภัยและให้บริการด้านจราจร จึงท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้เพียงพอ และมีความปลอดภัย 
 
 5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีมาจัดท าสารสนเทศสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครู การประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ Laptop การติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย มาให้บริการ
ครูใช้สืบค้นข้อมูล เตรียมการจัดประสบการณ์ และ จัดให้มี Smart TV ทุกห้องเรียนเพ่ือใช้จัดการเรียนรู้ให้เด็ก ให้ครู
ทุกคนจัดท าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก าหนดให้ครูจัดท าสื่อ ส่งภาคเรียนละ 2 ชิ้น  มีการบันทึกการส่ง-



 

 

 

 

การยืม-การคืน สื่อเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรายงานให้ ผู้บริหารรับทราบหลังจากบุคลากรครู ส่งสื่อครั้งที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ท าให้โรงเรียนมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ก าหนดค่า
เป้าหมาย ประกาศให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการก าหนดอัตลักษณ์คือ รัก เมตตา ซื่อสัตย์ 
พอเพียง และรับใช้ ที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนน ามาเป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณค่าที่ดีให้กับเด็ก อาศัยกิจกรรม
ยามเช้า และบูรณาการในการจัดประสบการณ์ประจ าวัน  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ และน ามาจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน เพ่ือด าเนินงานตามแผน อาศัยการด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน 6 ฝ่าย ใช้ระบบคุณภาพ PDCA  
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพภายใน  ก าหนดกรอบและระยะเวลาในการติดตาม ประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพภายใน และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าราบงานผลการประเมินตนเองประจ าปี รายงานให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ต้นสังกัด ตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ น าข้อมูลจากการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น อาศัยการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ท าให้โรงเรียน
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3.  จุดเด่น 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน และการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดประสบการณ์ เป็นจุดเด่นของโรงเรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า การให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู เป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้ดีมากข้ึน 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 

- 
 
 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 1)  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งทางด้าน ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และสติปัญญา เช่น ด้านร่างกาย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นเครื่องเล่นสนาม กิจกรรมกลางแจ้ง 
เด็กๆ ได้เรียนรู้และเล่นของเล่นสนาม และกิจกรรมทักษะพ้ืนฐานการออกก าลังกาย ปั้นดินน้ ามัน พลาสติกสร้างสรรค์ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะ เคลื่อนไหวประกอบเพลง นิทาน ด้านสังคม จัดกิจกรรมเสรี เล่มตาม
มุมต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านสติปัญญาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา บทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง



 

 

 

 

จากภาพ โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว และครูยังมีการสังเกตพัฒนาการเด็ก จัดกลุ่ม
พัฒนาการเด็ก และน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู สื่อสารให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองผ่านสมุดจดหมายน้อย
เพ่ือพัฒนาเด็กร่วมกัน  ท าให้โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 2)  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ในการจัดประสบการณ์ ครูเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญกับประสบการณ์เดิมที่เด็กมี     
จัดกิจกรรมประจ าวันที่หลากหลาย ให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการเล่น เรียนรู้จากการลงมือท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานส าหรับเด็ก การส ารวจเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งต่าง ๆ 
ภายนอกห้องเรียน การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร สนาม สวนหย่อมของ
โรงเรียน รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน แปลงผัก สวนครัว กิจกรรมเสรี และกิจกรรมสร้างสรรค์ในห้องเรียน เป็นต้น  
เปิดโอกาส ให้เด็กเลือกท ากิจกรรรมอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเดก็เป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ โดยจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 5 มุม เช่น มุมหนังสือ มุม
บ้าน มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมดนตรี เป็นต้น  ท าให้โรงเรียนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 3)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูจัดห้องเรียนให้มีความสะอาด มีอากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 5 มุม เช่น มุมบ้าน มุมนิทาน มุมหนังสือ มุมศิลปะ และมุมของเล่น  จัดพ้ืนที่ให้เด็กๆแสดงผลงานให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น โดยจัดมุมต่างๆรับผิดชอบดูแลความสะอาด เก็บของ
เล่นของใช้เข้าที่ และดูแลเพ่ือนที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังให้ครูศึกษาพัฒนาการเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงวัย ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมาช่วยใน
การจัดประสบการณ์ในห้องเรียน เช่น สื่อของจริง หรือใช้การสืบค้นข้อมูลและน ามาให้เด็กเรียนรู้อาศัย   Smart TV  
ที่ช่วยให้เห็นภาพที่เสมือนของจริงเพ่ือกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ  ท าให้โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก และบริบทของโรงเรียน 
 4)  ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ จัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่ง
โรงเรียนได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เช่น การประเมินสภาพจริง 
การประเมินโดยการสังเกต สัมภาษณ์ การประเมินหลังจากจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม หลังจากมีการจัดกิจกรรมแล้ว
ในแต่ละห้องเรียนทุกๆ สัปดาห์คุณครูจะมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและบันทึกพฤติกรรมลงในสมุดรายงานผล
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ส่งให้ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กที่โรงเรียน และให้
ผู้ปกครองเขียนรายงานพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน 
นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมรายงานผลการพัฒนาการให้ผู้ปกครองรับทราบภาคเรียนละ 1 ครั้งและ
น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กต่อไป  
3.  จุดเด่น 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า  ครูมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระ



 

 

 

 

การเรียนรู้ และประสบการณ์ส าคัญของหลักสูตรปฐมวัย จัดกิจกรรมครอบคลุมครบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล 
เป็นจุดเด่นของโรงเรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า  โรงเรียนต้อง
พัฒนาการเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมให้มากข้ึน 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือดีเลิศ 
 - 
 
2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1.  ระดับคุณภาพดี 
2.  น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1)  แผนกลยุทธ์ 
  2)  ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
  3)  สารสนเทศโครงการ/งาน/กิจกรรม 
  4)  แผนการจัดประสบการณ์ 
  5)  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  6)  แบบประเมินพัฒนาการ 
  7)  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
  8)  แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม 
3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
 1.  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก พบว่า โรงเรียนต้องหาวิธีการที่เหมาะสมน ามาพัฒนา
เด็กมีความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  โดยโรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนา
ครูให้ออกแบบการจัดประสบการณ์ และหากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกและพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากข้ึนสอดแทรกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจ าวัน  
           2.  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า การให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู เป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้
ดีมากขึ้น โดยโรงเรียนมีแผนที่จะส ารวจความต้องการของครูและบุคลการในระดับปฐมวัยเกี่ยวกับสื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้บริการ และส่งเสริมให้มีการใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็ก และน ามาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์จัดกาเรียนรู้ของครู 
      3.  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า  โรงเรียนต้อง
พัฒนาการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโรงเรียนมีแผนที่จะก าหนดแนวทาง สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องในบทบาทและการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็ก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือ
เป็นการเสริมประสบการณ์ และการต่อเนื่องของพัฒนาการเด็กท้ังที่บ้านและโรงเรียน 

 
 



 

 

 

 

ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา 
1.  จุดเด่น 
         ในด้านคุณภาพเด็กโรงเรียนมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีการ
เคลื่อนไหว คล่องแคล่วว่องไว กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักอดออม  
     ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีจุดเด่นในเรื่อง ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน และการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดประสบการณ์   
           ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนมีจุดเด่นในเรื่อง  ครูมีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ส าคัญของหลักสูตรปฐมวัย จัดกิจกรรมครอบคลุมครบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล   
 
 
2.  จุดควรพัฒนา 
 ในด้านคุณภาพเด็ก โรงเรียนต้องพัฒนาเด็กมีความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตสาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนต้องพัฒนาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู เป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้ดีมากข้ึน 
 ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนต้องพัฒนาการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.  แนวทางการพัฒนา 
        ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องรอบด้าน น ามาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
แล้วน ามาก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
กับครู บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหา และ
น าไปปฏิบัติในความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีการติดตาม ประเมินผลและน าผลมาพิจารณาว่าบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และน าข้อมูลการพัฒนามาพัฒนาให้เกิดคุณภาพมากข้ึน 
4.  ความต้องการช่วยเหลือ 
  การพัฒนาครูเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือคือ การ
จัดงบพัฒนาครูและบุคลากรที่ส่งเสริมให้กับโรงเรียนเอกชนหรือเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูที่
หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น  และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการรับสมัครครูเอกชนเข้าสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือ
บรรจุเข้าเป็นบุคลากรภาครัฐ เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 การพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักอดออม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยทีดี มีความ
ปลอดภัย 
           โรงเรียนเป็นแบบอย่างในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพ     
มีการด าเนินงาน ตามแผน ติดตามประเมินผล การจัดเก็บสารสนเทศการด าเนินงาน และการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินงานตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 



 

 

 

 

  โรงเรียนมีการจัดท าแผนจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และส่งแผนการจัดประสบการณ์ ตรวจ และมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับพัฒนาการ     
ทุกด้านตามหลักสูตร  และมีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์ให้กับครูและเด็ก 
6.  ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
    คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
  ไม่มี 
ภาคผนวก  

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      ฯลฯ 


