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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

โรงเรียนวัดรังสิต 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



 

 
ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัด
รังสิต ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานท่ีก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนวัดรังสิต ได้สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมี ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – 
Assessment Report : SAR) ปี การ ศึกษ า 2562   ฉบั บนี้   คณ ะ ผู้ จัดท าหวั ง เป็ น อย่ างยิ่ งว่ า
เอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัด
รังสิต  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 

 
 
 

 
 
                                                                               (นางเสาวนีย์  ดาบทอง) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรังสิต 
                                                                                ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดรังสิต 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  
ระดบัคณุภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี   
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของโรงเรียนวัดรังสิต อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้         
           ด้านคุณภาพของเด็ก 
             ๑.เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ดี แต่ก็
ยังมีเด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงเกินและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อยู่บ้าง เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ค่อนข้างดี หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม
และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
             ๒.เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ดี บางครั้งยังขาดความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออกอยู่บ้าง ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพ
สิทธิของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 
             ๓. เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจประจ าวันได้ดี มีวินัยในตนเองดีพอสมควร รู้จักประหยัดและพอเพียง  
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
            ๔. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่อนข้างดี ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย แต่ยังขาดความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆ ยังต้องมีการช้ีแนะและแนะน าเพิ่มเติมอยู่บ้าง สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น ใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็กท่ีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ค่อนข้างดี  
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นละ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการแลความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สอดคล้องกับวิถี
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
                   ๒. จัดครูได้เพียงพอกับช้ันเรียน 
                   ๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก มี
การสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
                   ๔. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยังขาดมุมประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย  
                   ๕. สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
                   ๖. มีระบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
                 ๑. ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
                 ๒. เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ การกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
                 ๓. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก ยังขาดพื้นท่ีส าหรับท า
มุมประสบการณ์ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
                   ๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และ
น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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   สารบัญ 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลนักเรียน 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ 
สภาพชุมซนโดยรวม 
ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพซองผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดรงสิต  ท่ีอยู่ ท่ีต้ัง   หมู่ ๗  ต าบล   หลักหก  อ าเภอ  เมืองปทุมธานี     
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โทร๐๒-๕๓๖-๓๗๗๗โทรสาร  ๐๒-๕๓๖-๓๙๙๔  
e-mail: wattrangsit_school@hotmail.com  website:  http://watrangsit.ac.th/          . 
เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี ๒ ถึงระดับช้ัน  ประถมศึกษาป่ีท่ี  ๖  เนื้อที่ ๕ ไร่ - ตารางวา   
เขตพื้นท่ีบริการ   หมู่ ๓, ๔, ๕  และหมู่ ๗   ต าบลหลักหก    อ าเภอเมือง    จังหวัดปทุมธานี   
             
               

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดรังสิต ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๗ ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอน

ครั้งแรกเมื่อวันท่ี  ๖ ธันวาคม  ๒๔๗๐ ประเภทโรงเรียนประชาบาลท่ีนายอ าเภอจัดต้ังขึ้น มีนักเรียนปีแรก 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน  ๗๘  คน ปัจจุบันเปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  

 
ค าขวัญของโรงเรียน “ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม ” 
สีประจ าโรงเรียน “ ส้ม - น้ าเงิน ” 
ปรัชญา  สุวิชาโน  ภว โหติ “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ เด็กดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม ” 
เอกลักษณ์โรงเรียน “ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wattrangsit_school@hotmail.com
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หน้า  ๖ 

วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนวัดรงัสิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทัน

เทคโนโลยี สู่วิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. พัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕. สร้างอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๖. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐาน 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ผู้เรียนทุกคนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ี มีความเพียรพยายาม มีสัมมาคารวะ        

มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. ผู้เรียนทุกคนรู้จักประหยัดอดออม 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๖. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี 
๗. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

  “ เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาปฐมวัย 
     “ หนูรักส่ิงแวดล้อม ” 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาก าหนดทิศทางในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  ๓  ด้าน  ได้แก่   
๑) มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก   
๒) มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๓) มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
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หน้า  ๗ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๑. คุณภาพของเด็ก ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

๘๕% 

๒.กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
ครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๘๕% 

๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

๘๕% 
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หน้า  ๘ 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

   พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 

   พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและกระบวนการเรยีนรู้   
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
๑. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
พัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาของ
เด็ก 
 

1  เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีสุขภาพ
กาย และมีสุขนิสัยท่ีดีสมวัย 
2  เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมี
สุขภาพจิต และมี
สุนทรียภาพสมวัย 
3  เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเด็กให้มีวินัย  
รู้รับผิดชอบ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัย 
4  เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้เด็กมีความใฝ่รู้  
มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
มีทักษะในการส่ือสาร และมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สมวัย 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.  เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้มีสุขภาพกาย และมีสุขนิสัยท่ีดี
สมวัย  
2.  เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้มีสุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ
สมวัย   
3.  เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้มีวินัย รู้รับผิดชอบ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัย 
4.  เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาการให้มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการส่ือสาร 
และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สมวัย   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และมีพัฒนาการตาม 
ช่วงวัย 
 

มฐ ๑ - ๔ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.๑ – ๑.๔, 
๒.๑-๒.๔, 
๓.๑-๓.๔และ
๔.๑-๔.๕ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
๒. กิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย   
 
 

๑  เพื่อให้มีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าไปสู่การ
ปฏิบัติ          
๒  เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนัก รู้และเข้าใจ 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย           
๓  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดรังสิตทุกคน 
๒.  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคน    
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องตามหลักการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย           
๒.ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  

มฐ ๑ - ๔ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.๑ – ๑.๔, 
๒.๑-๒.๔, 
๓.๑-๓.๔และ
๔.๑-๔.๕ 
 

๓. กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

 2.1  เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
2.2  เพื่อพัฒนาความพร้อม
ด้านสติปัญญาให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีทักษะในการจัดการ
และท างานส าเร็จ 
2. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีความเพียรพยายาม 
ขยัน อดทน 
3. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีความสามารถด้าน
การคิด และแก้ปัญหา 
5. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีเจตนคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เด็กช้ันปฐมวัยได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความต้องการ 
๒.  ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กช้ันปฐมวัยบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

มฐ ๑ - ๔ 
ตัวบ่งช้ี      
  ๑.๑ – ๑.๔, 
๒.๑-๒.๔, 
๓.๑-๓.๔และ 
๔.๑-๔.๕ 
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หน้า  ๑๐ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
๔. กิจกรรมหนู
รักสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้เด็กรับรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม  
2. เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

มฐ ๑ - ๔ 
ตัวบ่งช้ี      
  ๑.๑ – ๑.๔, 
๒.๑-๒.๔, 
๓.๑-๓.๔และ 
๔.๑-๔.๕ 
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. กิจกรรม
หนูรัก
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้เด็กรับรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม  
2. เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

มฐ ๒,๓,๑๐,๑๑ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ 
๒.๔,๓.๑ 
๓.๔,๑๐.๑ 
๑๐.๒และ 
๑๑.๑-๑๑.๒ 
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หน้า  ๑๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและกระบวนการเรียนรู้  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. กิจกรรม
หนูรัก
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้เด็กรับรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม  
2. เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่าและเข้าร่วม
กิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มฐ ๒,๓,๑๐,๑๑ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑ 
๒.๔,๓.๑ 
๓.๔,๑๐.๑ 
๑๐.๒และ 
๑๑.๑-๑๑.๒ 

 

  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดรงัสิต จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช  ๒๕๖๐  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดง 
ในตารางต่อไปนี้ 

ระดับปฐมวัย 

ช่วงอายุ อายุ ๔ – ๖  ปี 
สาระการเรียนรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

 - ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์ และจิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 
สถานท่ีแวดล้อม 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 

เวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็ก และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
(รวม ๒๐๐ วัน แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน) 

การจัดการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  
-  อนุบาล ๒  (อายุ  ๔ – ๕  ปี) 
-  อนุบาล ๓  (อายุ  ๕ – ๖  ปี) 

 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ    ๑,๒๓๐    ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นพัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
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หน้า  ๑๒ 

 
 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนวัดรังสิต 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            

หน้า  ๑๓ 

๑.๒.ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
   ๑.๑  ช่ือ-สกุล นางเสาวนีย์  ดาบทอง   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 1มีนาคม 2562   จนถึง ปัจจุบัน 
โทรศัพท์ 086-667-8446  email……saowaneedabthong@gmail.com 
 ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒ ิ วิชา เอก 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ 

 
๕๙ ๓๖ปี ครูช านาญการ

พิเศษ  
ศบ. คหกรรมศาสตร์

วิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

๑/๒๕ 

๒ นางสาวนฤมล  คงวุ่น ๒๙ ๒ ปี ครู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ๒/๔๕ 
๓ นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ ๓๘ ๔ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ๑/๒๕ 
๔ นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ ๓๖ ๓ ปี ครู คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ๒/๔๕ 

ครูพี่เลี้ยง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก 

จ้างด้วยเงิน จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับ     
การ

พัฒนา/ปี 
๑ นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  เกษศรีระ ๒๕ ๕ ปี ม.๖ - รายได้สถานศึกษา ๑/๒๕ 

      จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก        ๓          คน    คิดเป็นร้อยละ    ๗๕.๐๐        
 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด      ๑          คน    คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๐       

 
 ๑.๓.ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน    ๑๓   คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๙๓  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
                     - เพศชาย จ านวน ๕๒ คน 
           - เพศหญิง จ านวน ๔๑ คน 
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หน้า  ๑๔ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๒ ๒๕ ๒๒ ๔๗  

อ.๓ ๒ ๒๗ ๑๙ ๔๖  

รวม ๔ ๕๒ ๔๑ ๙๓  

๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๘๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙   
 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐     
 ๕)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐      
 ๖)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐    
 ๗)  จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)     -      คน   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
           ๘) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  อ.๓  จ านวน  ๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐        
 ๙) อัตราส่วนครู : นักเรียน =    ๑    :   ๓๐       
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๔๗ ๓๙ ๘ ๐.๐๐ 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔๗ ๔๒ ๕ ๐.๐๐ 

๓.ด้านสังคม ๔๗ ๓๘ ๙ ๐.๐๐ 

๔.ด้านสติปัญญา ๔๗ ๓๖ ๑๑ ๐.๐๐ 

ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๔๖ ๔๑ ๕ ๐.๐๐ 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔๖ ๔๔ ๒ ๐.๐๐ 

๓.ด้านสังคม ๔๖ ๔๔ ๒ ๐.๐๐ 

๔.ด้านสติปัญญา ๔๖ ๓๖ ๑๐ ๐.๐๐ 
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หน้า  ๑๕ 

๑.๕.สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑) ห้องสมุด จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔,๐๐๐ เล่ม    
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดเคล่ือนท่ีในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉล่ีย ๙๓  คน ต่อวันคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  ของนักเรียนท้ังหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน       ๑      ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน       ๑      ห้อง 
   ห้องดนตรี                          จ านวน       ๑      ห้อง 
   ห้องจริยธรรม                       จ านวน       ๑      ห้อง 
 
๑.๕.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ห้องสมุด 
๒.ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓.ห้องวิทยาศาสตร์ 
๔.ห้องจริยศึกษา 
๕.ห้องดนตร ี

12ครั้ง/ป ี
1ครั้ง/ปี 
1ครั้ง/ปี 
1ครั้ง/ปี 
1ครั้ง/ปี 

 
 
๑.๕.๒  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๒. วัดรังสิต 
๓. โรงเรียนวัดนาวง                                                             
๔. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

5 ครั้ง/ ปี 
5 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
๑.๕.๓  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 -  ช่ือ-สกุล นางสาวบุญรอด  เอี่ยมสะอาด  ให้ความรู้เรื่องการท าบัวลอยสามสี   สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   ๑  ครั้ง/ปี 
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หน้า  ๑๖ 

๑.๖.ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๗๐,๖๒๕.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๗๐,๖๒๕.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๙๒๕,๒๘๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๘๑๔,๐๘๙.๘๗ 
งบอื่นๆ(ระบุ) 
-อาหารกลางวัน 
-อุดหนุนเทศบาล 

๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ 

งบอื่นๆ(ระบุ) 
- อาหารกลางวัน  
- จ้างครูอัตราจ้างเทศบาล 

๒,๒๓๒,๕๗๕.๐๐ 
๑,๗๐๗,๕๗๕.๐๐ 
๕๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๕,๓๗๕,๙๐๕.๐๐ รวมรายจ่าย ๕,๑๑๗,๒๘๙.๘๗ 

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐      ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๑๙   ของรายรับ 
เงินอื่นๆ ค่าจ้างครูอัตราจ้าง อาหารกลางวัน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑ ของรายรับ 
 
๑.๗.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด อาศัยท่ีสาธารณะริมคลอง 
เปรมประชากร ริมคลองรังสิต ริมถนนเรียบทางรถไฟ และตรอกวัดรังสิต บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดรังสิต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักหก เทศบาลต าบลหลักหก อาชีพหลักของชุมชน 
คือ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ  ๙๐  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี น้อยกว่า 
๒๐,๐๐๐ บาท    

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส   อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน 
และ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อจ ากัด  สภาพครอบครัวมีรายได้ต่ า   ผู้ปกครองมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
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หน้า  ๑๗ 

๑.๘. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลงานดีเด่น 

ประเภท   ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

สถานศึกษา 
 

- - 

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) 
๑. นางเสาวนีย์  ดาบทอง ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรงัสิต 

 
- 

 
- 

ครู (ระบุช่ือ) 
๑. นางสาวนฤมล  คงวุ่น 
๒. นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ 
๓. นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ 
๔. นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ 
 
นักเรียน  
๑.เด็กหญิงนริศรา  เหมือนเมือง 
๒.เด็กหญิงอริศรา  พรหมจันทร์ 
๓.เด็กชายธนภัทร  นาคใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน (ต่อ) 
๑.เด็กชายอุกฤษฏ์  มูลามัญ 
๒.เด็กหญิงรมิตา    มะลิวัลย์ 
๓.เด็กหญิงสุพิชชา  สีสัน 
 
 
 
 
 

 
รับตราพระราชทาน”บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 
 

 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการปะ  ตัด  
ติด  กระดาษ  ระดับปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการปั้น 
ดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๑ 
 
 
 

 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ 
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ประเภท   ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

นักเรียน (ต่อ) 
๑.เด็กหญิงรมิตา  มะลิวัลย์ 
๒.เด็กหญิงดารินทร์   อ่ าสี 
๓.เด็กหญิงอริศรา  พรหมจันทร์ 
๔.เด็กหญิงสุพิชชา  สีสัน 
๕.เด็กชายณัฐวรรฒ  บุดดาวงศ์ 
๖.เด็กชายปฏิพัทธ์  ผดุงกิจโกศล 
๗.เด็กหญิงนฤมล  นิยมวัน 
๘.เด็กชายอนิวัตต์ิ  วาสี 
๙.เด็กชายณัฐดนัย  คุ้มครอง 
๑๐.เด็กหญิงศศิษา  ส าราญมาก 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี  ๒  การแข่งขัน
เต้นแอโรบิก  ไม่เกิน ๑๐  คน  ระดับ
ปฐมวัย  งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด  
ต าบลหลักหก  จังหวัดปทุมธานี 

 
 
โรงเรียนวัดนาวง 
ต าบลหลักหก 
จังหวัดปทุมธานี 
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 ๑.๙. ผลการประเมินคณุภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

 ๑.๙.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  * ใหบ้ันทึกระดับคุณภาพ เช่น ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน  

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพเด็ก   ยอดเย่ียม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  

ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้   

ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดีเลิศ 
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๑.๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

     ๑.๑๐.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     √ 
มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     √ 
มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย     √ 
มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย     √ 
มาตรฐานท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     √ 
มาตรฐานท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๗ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     √ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
มาตรฐานท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดีมาก   โดยมีค่าเฉล่ีย   ๘๓.๗๗   . 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ             รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก................................................................................................ 
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๑.๑๑. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 จุดเด่น 
  ผู้เรียน มีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้  มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มี ทักษะในการท างาน            
รักการท างาน 
  ครูมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และชุมชนมีส่วนร่วม มีหลักสูตรท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียน ควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะ 
  ครูควรพัฒนาด้านทักษะการคิดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กท างานโดย       
การปฏิบัติจริง และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  
          
๑.๑๒.  สรุปข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
             ๑.เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ดี แต่ก็
ยังมีเด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงเกินและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อยู่บ้าง เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ค่อนข้างดี หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม
และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
             ๒.เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ดี บางครั้งยังขาดความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออกอยู่บ้าง ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพ
สิทธิของผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคล่ือนไหว 
 
 
       ๓. เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจประจ าวันได้ดี มีวินัยในตนเองดีพอสมควร รู้จักประหยัดและพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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       ๔. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่อนข้างดี ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย แต่ยังขาดความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ยังต้องมีการช้ีแนะและแนะน าเพิ่มเติมอยู่บ้าง สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น ใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็กท่ีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ค่อนข้างดี  
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นละ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการแลความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สอดคล้องกับวิถี
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
                   ๒. จัดครูได้เพียงพอกับช้ันเรียน 
                   ๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก มี
การสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
                   ๔. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ยังขาดมุมประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย  
                   ๕. สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
                   ๖. มีระบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
                 ๑. ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
                 ๒. เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ การกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
                 ๓. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก ยังขาดพื้นท่ีส าหรับท า
มุมประสบการณ์ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
                   ๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และ
น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ด้านการประกันคุณภาพภายนอก 
 ๑. สถานศึกษาควรด าเนินการรวบรวมข้อมูล ภาระท่ีรับผิดชอบให้ครบถ้วน และน ามาสังเคราะห์เป็น
การสารสนเทศ เพื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย เพื่อจะได้น าข้อมูลไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น และ
ควรจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันทุกปี 
                  ๒.ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

             การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการ
ด าเนินการน าเสนอตามล าดับดังนี้   

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที๑่  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาการทาง 
ด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาของเด็ก 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมี
สุขภาพ  และมีสุขนิสัยท่ีดีสมวัย 
 ๒. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็ก
มีสุขภาพจิต  และสุนทรียภาพ
สมวัย  
 ๓.เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมี
วินัย  รู้รับผิดชอบ  และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้สมวัย 
๔ เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กมี
ความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะใน
การส่ือสาร  และมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์สมวัย         
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และมี
พัฒนาการตามช่วงวัย 
 
 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑.เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๕๓
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้
เด็กมีสุขภาพ  และมีสุขนิสัยท่ีดี
สมวัย 
๒. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๕๒
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้
เด็กมีสุขภาพจิต  และสุนทรียภาพ
สมวัย 
๓.เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๘๗
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้
เด็กมีวินัย  รู้รับผิดชอบ  และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
สมวัย 
๔. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๕.๕๑
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการให้
เด็กมีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะใน
การส่ือสาร  และมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย 
 
        
 
 

มฐ ๑-๔ 
ตัวบ่งช้ี 
๑.๑ – ๑.๔ 
,๒.๑-๒.๔, 
 ๓.๑-๓.๔, 
และ ๔.๑-๔.๕ 
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หน้า  ๒๕ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และมี
พัฒนาการตามช่วงวัย 

๒.กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๒.๑.๑ เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
รังสิตทุกคน 
   ๒.๑.๒ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ๑.โรงเรียนมีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง
ตามหลักการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
   ๒.ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑.โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหลักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ๑.โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความถูกต้องตามหลักการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
     ๒.ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 

มฐ ๑-๔  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ – 
๑.๔, 
๒.๑-๒.๔, ๓.๑-
๓.๔, 
และ ๔.๑-๔.๕ 
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หน้า  ๒๖ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. กิจกรรม 
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีทักษะ
ในการจัดการและท างานส าเร็จ 
๒. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน 
๓. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
๔. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มี
ความสามารถด้านการคิด และ
แก้ปัญหา 
๕. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน มีเจตนค
ติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เด็กช้ันปฐมวัยได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการ 
๒.  ผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของเด็กช้ันปฐมวัย
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑.. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๒๒ 
มีทักษะในการจัดการและท างาน
ส าเร็จ 
๒.. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๓.๗๙ 
มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน  
๓. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๕.๔๘ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๔.เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๒.๓๖   
มีความสามารถด้านการคิด และ
แก้ปัญหา 
๕.เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๐.๘๖ 
 มีเจตนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.  เด็กช้ันปฐมวัยได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสมกับวัยและความต้องการ 
๒.  ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กช้ันปฐมวัยบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 

มฐ ๑-๔  
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ – 
๑.๔ 
,๒.๑-๒.๔, ๓.๑-
๓.๔, 
และ ๔.๑-๔.๕ 
 

๔.กิจกรรมหนูรัก
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่า
และเข้าร่วมกิจกรรมการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๘๗  
รู้คุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ ๒,๓ 
,๑๐,๑๑ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑-
๒.๔,๓.๑-
๓.๔,๑๐.๑-๑๐.๒
และ๑๑.๑-๑๑.๒ 
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หน้า  ๒๗ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.กิจกรรมหนูรัก
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่า
และเข้าร่วมกิจกรรมการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๘๗  
รู้คุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ ๒,๓ 
,๑๐,๑๑ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑-
๒.๔,๓.๑-
๓.๔,๑๐.๑-๑๐.๒
และ๑๑.๑-๑๑.๒ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.กิจกรรมหนูรัก
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยทุกคน รู้คุณค่า
และเข้าร่วมกิจกรรมการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑. เด็กช้ันปฐมวัยร้อยละ ๙๖.๘๗  
รู้คุณค่าและเข้าร่วมกิจกรรมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.เด็กปฐมวัยมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ ๓,๔และ๑๐ 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑-๓.๔ , 
๔.๑-๔.๕ และ 
๑๐.๑– ๑๐.๒ 
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หน้า  ๒๘ 

            โรงเรียนวัดรังสิต ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกระดับปฐมวัย  โดยก าหนดมาตรฐานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการหลากหลาย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ โดย
ก าหนดเกณฑ์การ พิจารณา เป็นร้อยละ และระดับคุณภาพดังนี้ ระดับคุณภาพและความหมาย ระดับ
คุณภาพและความหมาย 
 

ระดับคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพ  
ความหมาย (กรณใีช้ประเดน็พิจารณา 5 ขึน้ไป) (กรณ ีค่าคะ100) 

5 90.00 – 100.00 ยอดเยีย่ม 
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
3 75.00 – 79.99 ดี 
2 50.00 – 74.99 ปานกลาง 
1 0 – 49.99 ก าลังพัฒนา 

 
ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

ท่ี มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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หน้า  ๒๙ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  

๔ ๑. หลักฐานการประเมิน
พัฒนานักเรียน 
๒. บันทึกน้ าหนักส่วนสูง
ของเด็ก 
๓. สมุดรายงานประจ า 
ตัวเด็ก 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๕ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  

๔ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้   

๓ 

เฉล่ีย ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเลิศ 

   
 1. วิธีการพัฒนา 
 ประเด็นที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณการตาม
หน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง  มีพัฒนาการตามวัย มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลของตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ การปฏิบัติสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน การล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหารเพื่อสร้างสุขนิสัยท่ีดี การช่วยเหลือตนเอง การออกก าลังกาย ทางโรงเรียน
จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ าสะอาด มีการตรวจความสะอาดของร่างกาย ผม 
เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัย และมีการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของเด็กเป็นประจ า โดยช่ังน้ าหนัก
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากนี้โรงเรียน
จัดให้มีอาหารเสริมนมโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กมีร่างกาย
แข็งแรง มีการทรงตัวที่ดี มีการยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก   กิจกรรมกลางแจ้งท่ีส่งเสริมให้เด็ก
ได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ 
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         ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมเด็กให้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย โรงเรียนเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ท าช้ินงานและจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กยอมรับ พอใจและภูมิใจในความสามารถ
และผลงานของตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีสุนทรียภาพในการช่ืนชมและมี
ความสุขกับงานศิลปะด้านต่าง ๆ เช่น 
      - ด้านศิลปะ คุณครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณการกับศิลปะ ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะท่ีหลากหลายสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ อีกท้ังมี
การจัดกิกจรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ เช่น การประกวดระบายสีในวันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง และวันส าคัญทางศาสนา 
      - ด้านดนตรี โรงเรียนสนับสนุนให้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติด้วยการเปิดเพลงท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับเหตุการณ์ เช่น เพลงวันเด็ก เพลงวันปีใหม่ เพลงวันพ่อและวันแม่ ส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกผ่านดนตรีประกอบท่าทางในกิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ังสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้เสียงเพลงและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  

 ประเด็นท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปลูกฝังเรื่องค่านิยม 12 ประการให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมประจ าวัน และเน้นให้ครูด าเนินการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณการตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้าน
สังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย       จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การมีวินัยในตนเอง รู้จักใช้ส่ิงของอย่างประหยัดและมีความพอเพียง
ในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนหรือโรงเรียน ฝึกให้เด็กสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิเป็นประจ า ฝึกให้เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย รู้จักกล่าวค าขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของและกล่าวค าขอโทษ เมื่อท าผิด รู้จักแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนรู้การ
ปรับตัว ท างานหรือกิจกรรมและเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ นอกจากนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าความส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย โดยเน้น
ให้ครู   จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณการท่ีส่งเสริมทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิดพื้นฐาน มี
ความคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล และรู้จักแก้ปัญหา โดยก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ เด็กได้ทดลองวิทยาศาสตร์ โดยบูรณการ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
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สนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรมการเล่านิทานโดยครูและเด็กในห้องเรียนทุกวัน  จัดให้มีมุม
หนังสือในห้องเรียน จัดกิจกรรมเสรีและมุมประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกท าตามความสนใจ สนับสนุนให้เด็ก
ใช้ส่ือเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 
 2. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดรังสิตมีผลส าเร็จของการจัดกระบวนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณภาพของเด็ก ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ มีจ านวนเด็กท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.05 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายพัฒนาคุณภาพเด็กด้านร่างกาย ส่งผล
ให้เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีพัฒนาการตามวัย มีปฏิบัติสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน การล้าง
มือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ าสะอาด มีน้ าหนักส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดูแลและระมัดระวังตนเองในขณะเล่นเครื่อง
เล่นสนามและของเล่นทุกครั้ง 
 ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี
จ านวนเด็กท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายพัฒนาคุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ 
ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึก ได้เหมาะสมกับวัย มีความกล้า
แสดงออก มั่นใจในตนเอง ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มี
สุนทรียภาพในการช่ืนชมและมีความสุขกับงานศิลปะด้านต่าง ๆ 
 ประเด็นท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มี
จ านวนเด็กท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.25  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายพัฒนาคุณภาพเด็กด้านสังคม ส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนหรือโรงเรียน 
มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
 ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ มีจ านวนเด็กท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายพัฒนาคุณภาพเด็กด้านสติปัญญา 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิดพื้นฐาน มี
ความคิดรวบยอด   คิดเชิงเหตุผล และรู้จักแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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3. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพเด็ก ได้แก่ 
 1. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 2. แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงเด็ก 
 3. แบบบันทึกพัฒนาการ 
 4. แบบบันทึกการด่ืมนม 
 5. แบบบันทึกการแปรงฟัน 
 6. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
 7. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก    
 8. โครงการอาหารกลางวัน 
                     9. ช้ินงาน/ผลงานเด็ก 
 10. ภาพถ่ายกิจกรรม 
  
 4. จุดเด่น 
 1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
 2. เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  เด็กมีความสุขในการ
เรียน 
 3. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 
 
 5. จุดควรพัฒนา 
 1. ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิดพื้นฐาน 
ความคิดรวบยอดเพิ่มมากขึ้น 
 
 6. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษา 
 2. จัดหาส่ืออุปกรณ์ตามมุมประสบการณ์ให้หลากหลายและเพียงพอกับเด็ก 
 3. จัดหาส่ือเพื่อพัฒนาประสบการณ์เด็กท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
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มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  

  
 1. วิธีการพัฒนา 
  ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โดยประชุมวางแผนในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้บรรลุ
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านตามท่ี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด มีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดหัวข้อในการบูรณการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ เน้นการจัดประสบการณ์ท่ี
เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อีกท้ังยังมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 

        ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 โรงเรียนมีการแต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบการสอนและเป็นครูประจ าช้ันในแต่ละช้ัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและตรงตามวิชาเอกของคุณครู จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการ
จัดการเรียนการสอน มีการจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนเพื่อให้
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

๔ ๑. บันทึกพฤติกรรม 
๒. ช้ินงาน / ผลงานเด็ก 
๓. แผนการจัด
ประสบการณ์ 
๔. บันทึกหลังสอน 
๕. ภาพถ่าย 
๖. บันทึกพัฒนาการเด็ก 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

๔ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

๔ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

๔ 

เฉล่ีย ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเลิศ 
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 ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และการจัดประสบการณ์ ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ   พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูให้มีความรู้
และทักษะในการจัดประสบการณ์หรือออกแบบกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล อีกท้ัง
ยังส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ครู
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมตาม
หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์และพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 ประเดน็ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย        มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย 
เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ มุมของเล่น มีการจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ 
วันส าคัญต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ส าคัญ มีการจัดหาส่ือการเรียนรู้และส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ให้แก่เด็ก
อย่างเพียงพอ มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาและจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วง
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน  

 ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู 

 โรงเรียนจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ของครู จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

 ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมบทบาทครูปฐมวัยและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การท า
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมบทบาทครูในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บร่องรอยหลักฐานการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี และน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดรังสิต มีผลส าเร็จของการจัดกระบวนการบริหารและจัดการ ตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน  มีครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพ 
 ประเด็นท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ครูปฐมวัยทุก
คนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้และส่ือเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้ให้แก่เด็กอย่างเพียงพอ  
 ประเด็นท่ี 2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ของครู จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 ประเด็นท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานการศึกษา ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
3. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 3. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. รายงานผลการประเมินตนเองของคร ู
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 6. รายงานการอบรมของคร ู
 7. บันทึกการประชุม 
 8. ค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
 9. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
 10. แบบบันทึกการติดตามนิเทศภายในโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 12. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 4. จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตรงสาขาและวิชาเอก ท่ีสอน มี
ความสามารถและหมั่นพัฒนาตนเองตามโอกาสต่าง ๆ เป็นประจ าและต่อเนื่อง ท าให้สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพัฒนาการและทักษะท่ีจ าเป็นตามวัยของเด็ก  
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีสวยงาม สะอาดตา และ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
 5. จุดควรพัฒนา 
 1. ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
  
 6. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 
 2. โรงเรียนส ารวจสภาพส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกห้องเรียน เพื่อจัดการให้อยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลานในปกครอง และเป็น
การเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

๔ 1. หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
2. แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
และบันทึกผลหลังสอน 
3. แบบบันทึก/แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
4. รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
5. สมุดรายงานประจ าตัว
เด็ก 
6. แบบบันทึกการนิเทศช้ัน
เรียนโดยผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
7. ป้ายนิเทศให้ความรู้ 
8. ผลงาน/ช้ินงานของเด็ก 
9. แฟ้มสะสมผลงาน 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๔ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

๔ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

เฉล่ีย ๔ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเลิศ 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาตลอดจนความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด บูรณการผ่านการเรียนรู้ 6 
กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจ าวัน โดยส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ของตนเกี่ ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น และมีการติดตาม
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ 

 ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดย เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม จากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่างมีความสุข ให้เด็กมีโอกาส



 

  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๒      โรงเรียนวัดรังสิต 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓            

หน้า  ๓๘ 

เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูจัดกิจกรรมสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 

 โรงเรียนจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย จัด
ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ วันส าคัญหรือเหตุการณ์ต่าง 
ๆ จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนและได้ช่ืนชมผลงานของ
เพื่อน ๆ ครูให้เด็กมีส่วนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและจัดเวรประจ าวันเพื่อช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาดและส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักความสะอาดและฝึกความรับผิดชอบ ครูใช้ส่ือท้ังท่ีเป็นของจริง
และส่ือธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมกับอายุ ระยะสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก ใช้ส่ือหรือของเล่นกระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบด้วยตนเอง 

 ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นงานส าคัญท่ีเกิดควบคู่ไปกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูเก็บร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล มีการประเมินตามสภาพจริงและจัดการประเมินอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย จัดการประเมินพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ
ทุกภาคเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินเด็ก และมีการน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปวางแผน ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 2. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดรังสิต มีผลส าเร็จของการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพจ านวนครูท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 โรงเรียนมีครูท่ีมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การเล่น  
 ประเด็นท่ี 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข จ านวนครูท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.00  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม จากการเรียนผ่านการ
เล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่างมีความสุข เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
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 ประเด็นท่ี 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย จ านวนครูท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.00  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครู
และเด็กได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและจัดเวรประจ าวันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 
ครูมีส่ือท้ังท่ีเป็นของจริงและส่ือธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีเหมาะสมกับอายุ ระยะ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก มีการกระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบด้วยตนเอง 
 ประเด็นท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก จ านวนครูท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.00 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 เด็กแต่ละคนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย ได้รับการประเมินพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานผล
การประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ท าให้ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
 
3. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนวัดรงัสิต มีเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 
3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน 
 3. แบบบันทึก/แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
 4. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
 5. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
 6. แบบบันทึกการนิเทศช้ันเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. ป้ายนิเทศให้ความรู้ 
 8. ผลงาน/ช้ินงานของเด็ก 
                      9. แฟ้มสะสมผลงาน 
  
 4. จุดเด่น 
 1. ครูผู้สอนมีความรู้และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
 5. จุดควรพัฒนา 
 1. ครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และเป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพเด็ก 
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 6. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรท่ีมี
การรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก 
 2. โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 
 3. ครูส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความสามารถตามความถนัดของตนในการแข่งขัน
ทางวิชาการหรือการเช้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4. ครูควรจัดกิจกรรมแบบบูรณการท่ีเน้นให้เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การใช้ภาษา ดนตรี กีฬาท่ีเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จ ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินในภาพรวมระดับ
การศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้เพราะสถานศึกษาสามารถพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เหมาะสมตามวัย โดยเด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ เด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ 
จิตใจและความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพในการช่ืนชมและมีความสุขกับงานศิลปะ
ด้านต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนหรือโรงเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รู้จักแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล มีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับ
วัย มีทักษะการส่ือสาร ทักษะการคิดพื้นฐาน มีความคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล และรู้จักแก้ปัญหา มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีและส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ให้แก่เด็กอย่าง
เพียงพอ ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานการศึกษา และมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีครูท่ีมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ
และให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก เด็กแต่ละคนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการจัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน ท าให้ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 

ส่วนที่ ๓ 
สรปุผล แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนวัดรงัสิต สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัคณุภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผู้เรียน ดีเลศิ ดีเลศิ ตามเป้าหมาย 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลศิ ดีเลศิ ตามเป้าหมาย 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถ่ิน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัคณุภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา ดีเลศิ 
 
                     สรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย จากผลการด าเนินงานโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประสบผล 
ส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนวัดรังสิต สรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะ  
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
              เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 11 ประเด็นพิจารณา   
สูงกว่าเป้าหมาย  จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา  และไม่มีต่ ากว่าเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนวัดรงัสิต มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นไปความต้องการพัฒนาตามสภาพ

ของ ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของ ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีสมวัย  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานและการ
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เรียนรู้ของผู้เรียน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการ เรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการ ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเลิศ 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  เด็กกล้าแสดงออก มีความ
กระตือรือร้น มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจท าในส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม 
จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  น าประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 
 
จุดควรพัฒนา 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            1.1 ควรด าเนินโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการ ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก เพื่อให้ครูน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรม
หลักของ โรงเรียน หรือจัดโครงการเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และท าวิจัยเพื่อ
หาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 
 2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 โรงเรียนควรจัดให้มีการจัดมุมประสบการณ์/ให้ความรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน    
2.2 สนับสนุนการพัฒนาอาคารและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนรู้   
2.3 มีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนตลอดเวลา  
2.4 มีระบบการนิเทศ  ติดตาม  ท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง   
2.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 3.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          เด็กควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน บางส่วนยังขาดความมั่นใจ
ในตนเอง และไม่กล้าแสดงออกเท่าท่ีควร ครูคอยกระตุ้นและสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนกับตัวเด็ก ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นในผลงานของตนเองเท่าท่ีควร 
 แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสูงขึ้นโดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับ
ปฐมวัยที่หลากหลายมากขึ้นและต่อเนื่อง 
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2. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   

3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

4. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5. พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยจากเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

7. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
8. พัฒนางานตามโครงการต่างๆ ได้แก่   โครงการพัฒนางานวิชาการปฐมวัย   กิจกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมหนูรักส่ิงแวดล้อม 

8. ครูใช้วิธีการวัดประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ในหลากหลายวิธี โดยน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นเพื่อให้การด าเนินการตามมาตรฐานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ภาพกิจกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ค าสั่ง โรงเรียนวัดรังสิต 
ท่ี   127  / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  โรงเรียนวัดรังสิตจึงแต่งต้ังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1  นางเสาวนีย์  ดาบทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
1.3  นางเจริญศรี  สุพรรณสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.4  นางสาววิยะดา  ใจอิ่มสิน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
1.5  นางสาวพรพิมล  ผ่ึงกัน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  อ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ค าแนะน า และแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนักพัฒนาความรู้และทักษะ
ตลอดจนการแต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 2.1 มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                      ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                      ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   

ประกอบด้วย 
2.1.1.1นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.1.1.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ ครู        กรรมการ 
2.1.1.3 นางสาวนฤมล  คงวุ่น            ครู                 กรรมการ 
2.1.1.4 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ ครู กรรมการและเลขานุการ  
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          2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 
2.1.1.1นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.1.1.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ ครู          กรรมการ 
2.1.1.3 นางสาวนฤมล  คงวุ่น            ครู          กรรมการ 
2.1.1.4 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ ครู           กรรมการและเลขานุการ 

2.3 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                          ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                          ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
                         ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ประกอบด้วย 
2.1.1.1นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.1.1.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ ครู   กรรมการ 
2.1.1.3 นางสาวนฤมล  คงวุ่น            ครู   กรรมการ 
2.1.1.4 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทุกมาตรฐานมีหน้าที่  ดังนี้ 

1. จัดให้มีการพัฒนาเกิดผลตามมาตรฐานการศึกษาของตัวบ่งชี้ และรายงานผู้บริหาร
เป็นระยะ 

2. ศึกษากฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และเกณฑ์การให้คะแนนตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

3. วิเคราะห์ จัดหาวิธีการประเมิน ส่ิงท่ีประเมิน  ออกแบบเครื่องมือในการประเมิน เก็บ
ข้อมูลรวบรวมชิ้นงาน ผลงานหลักฐาน มีการบันทึกในส่วนของงานให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด  

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจัดท าเป็นสารสนเทศ องค์ความรู้ เพื ่อปรับปรุง พัฒนา
องค์กรต่อไป 
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5.  ประสานงานด้านงานประกนัคุณภาพสถานศึกษาระหว่างกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระดับช้ัน 

6. วางแผนการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

7. เก็บรวบรวมข้อมูล ช้ินงาน ผลงาน เอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และตรวจสอบ การด าเนินงาน
ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 

8. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วย 

3.1.1.1นางวิดาวรรณ  ธีระภัทรานันท์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.1.1.2 นางสาวรติกร  คัมภิรานนท์ ครู   กรรมการ 
3.1.1.3 นางสาวนฤมล  คงวุ่น            ครู   กรรมการ 
3.1.1.4 นางสาวกนกทิพย์  ศรีสมพงษ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  รวบรวมข้อมูล  จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar)  ประจ าปี

การศึกษา 2562 
 

   ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   16 ธันวามคม   พ.ศ.  2562 
 
 
 
                     (นางเสาวนีย์  ดาบทอง) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรงัสิต 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนวัดรังสิต 

 
 ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดรังสิต ได้รับการรายงานการ
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 
 
 
          (นายสมพงษ์  ศรีอนันท์) 
          ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดรังสิต 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  

ดี 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์
ได้ 

ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขออง
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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หน้า  ๕๖ 

 
 
การก าหนดค่าเป้าหมาย  
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ ระดับยอดเย่ียม ระดับดีเลิศ ระดับดี  ระดับปานกลาง   ระดับก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ เป็นร้อยละตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ระดบัคุณภาพและความหมาย 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(กรณ ี5) (กรณ ี100) 

5 90.00 – 100.00 ยอดเยีย่ม 
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

3 75.00 – 79.99 ดี 

2 50.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0 – 49.99 ก าลังพัฒนา 
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กิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวยั 
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กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
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กิจกรรมหนูรักสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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หน้า  61 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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หน้า  62 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


