
  

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
เลขที่ ๕๙๓ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

รหัสสถานศึกษา ๔๐๑๐๐๐๐๒๑ 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ ๒  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

               ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
    

เรื่อง  หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 

๒ 
๓ 

ส่วนที่ ๑   บทสรุปของผู้บริหาร ๔ 
              ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
ส่วนที่ ๒    รายงานผลการประเมินตนเอง ๖ 
               ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๖ 
               ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๑ 

               ตอนที่ ๓ สุปผลการประเมินในภาพรวม ๑๖ 

ภาคผนวก ๒๑ 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง รหัส ๔๐๑๐๐๐๐๒๑ ที่ตั้ง ๕๙๓ ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐ โทรสาร ๐-
๔๓๒๒-๗๑๒๐  e-mail ksw_school@hotmail.com website  www.kswnw.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ใบอนุญาตเลขท่ี ขก.๐๗/๒๕๔๓ 
เปิดสอนระดับช้ัน       ปฐมวัย( อนุบาล ๑-๓ ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื้อที ่           พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๒ ไร่  ๑ งาน 
เขตพื้นทีบ่ริการ         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
จ านวนนักเรียน  ๑,๖๓๓    คน 
จ านวนบุคลากรของโรงเรียน  ๗๒  คน 
๒. การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 ๑) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดี 
 ๒)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 ๒.๑ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                 ๒.๒ บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
                 ๒.๓ แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
                 ๒.๔ รายงานผลการประเมินตนเอง 
                 ๒.๕ เกียรติบัตร 
  ๒.๖ การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
  ๒.๗ รูปภาพกิจกรรม 
  ๓)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้กว่าเดิม  ๑  ระดบั 
   ๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑ จัดท าโครงการหนูน้อยเด็กดีศรี กศว. 
   ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ จัดท าโครงการอารมณ์แจ่มใสจิตใจร่าเริง 
   ๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ จัดท าโครงการหนูน้อยอิคิวซัง 
   ๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ จัดท าโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
   ๓.๕  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ จัดท าโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ๓.๖ แผนปฏิบัติงานที่ ๖ จัดท าโครงการยอดผู้น า 
   ๓.๗ แผนปฏิบัติงานที่ ๗ จัดท าโครงการครูดีในดวงใจ 
   ๓.๘ แผนปฏิบัติงานที่ ๘ จัดท าโครงการสะอาดปลอดภัย 
   ๓.๙ แผนปฏิบัติงานที่ ๙ จัดท าโครงการหลักสูตรของหนู 
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ส่วนที่ ๒  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง รหัส ๔๐๑๐๐๐๐๒๑ ที่ตั้ง ๕๙๓ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท ์๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐   โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๗๑๒๐    
e-mail ksw_school@hotmail.com website  www.kswnw.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย( อนุบาล ๑-๓ ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
    โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๙๓  ถนนกลางเมือง   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐  จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๓ มติที่ ๔๒ / ๒๕๔๓   
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีพระวิสุทธิกิตติสาร  
(ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์ ที่พระธรรมวิสุทธาจารย์)  เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ขออนุญาตจัดตั้งเป็น
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นผู้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ ขก ๐๗/๒๕๔๓  
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓  เปิดท าการสอนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประเภทสามัญศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ท าการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. 
ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

ปรัชญาการศึกษา 
  คุณธรรมน าหน้า  วิชาการสูงส่ง 
 

วิสัยทัศน์   
 ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานได้
มาตรฐาน ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๕. ส่งเสริมแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการมีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย 
 
เอกลักษณ์  
 รักความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีพุทธ 
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อัตลักษณ์ 
 นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และรักความเป็นไทย 

 
 

แผนที่โรงเรียน 

1

2

3

4
5

6

7

8

         

            

 

 
1. อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
    มหาราชา 
2. อาคาร 2  
3. โรงอาหาร 
4. โรงประกอบอาหาร 
5. สหกรณ ์
6. อาคาร 3 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
    มหาราชา 
7. โรงอาหาร 
8. พระมหาธาตุแก่นนคร 
    อนุสรณ์สาธุชน 

 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต พระธรรมวิสุทธาจารย์ 
 ๒.๒ ผู้จัดการ  นายสันทัด  สุมนเมธี 
 ๒.๓ ผู้อ านวยการ พระครูธรรมสารสุมณฑ์ 

๒.๔ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
      ๒.๔.๑ นายสันทัด  สุมนเมธี   รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
      ๒.๔.๒ นางสภุัทรา  เพียช านิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
      ๒.๔.๓ นางดวงกมล  ทับลือชัย รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
      ๒.๔.๔ นางสาวเอมอร  เนื่องแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      ๒.๔.๕ นางณัฐยา เผ่าพงษ์สวรรค์  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   
 
 
 
 
 
  

 ถนนรอบบึงแก่นนคร 
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 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
  ๓.๑ 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 ๑ - ๑ - - - ๑ ๑๗ 
ผู้จัดการโรงเรียน ๑ - ๑ - - ๑ - ๑๐ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - ๑ - - - ๑ ๑๗ 
รองผู้อ านวยการ - ๔ ๔ - ๒ ๒ - ๑๒ 
ครู (บรรจุ) ๙ ๒๖ ๓๕ - ๓๑ ๔ - ๑๐ 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๙ ๖ ๑๕ ๒ ๑๓ - - ๖ 
นักการภารโรง ๔ ๑ ๕ ๕ - - - - 
คนขับรถ ๑ - - - - - - - 
อ่ืน ๆ (แม่บ้าน) - ๒ ๒ ๒ - - - - 

รวม ๒๖ ๓๙ ๖๔ ๙ ๔๖ ๗ ๒ ๗๒ 
 
-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............๕๐................... คน คิดเปน็ร้อยละ .........๑๐๐...........  
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .........๕๐.................. คน คิดเป็นร้อยละ .........๑๐๐........... 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา……………-…………………………จ านวน……………-..….……คน 

๔. ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน  -     คน 
- อนุบาลปีที่ ๑             จ านวน  ๙๑   คน 
- อนุบาลปีที่ ๒             จ านวน ๑๒๐  คน 
- อนุบาลปีที่ ๓             จ านวน ๑๓๗  คน 

 รวม    จ านวน ๓๔๘  คน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.   ข้อมูลนักเรียน 

โรงเรียน การกุศลวัดหนองแวง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ด้านด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานทั่วไป  ด้านการแผนงานและงบประมาณ และด้านงานกิจการนักเรียน  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร เทคนิคการบริหารแบบธรรมาภิบาล
แบบ……………………………………………………..……………………………                 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ 
ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
นายสันทัด  สุมนเมธ ี

ผู้จัดการ 

พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร. 
ผู้อ านวยการ 

นางดวงกมล  ทับลือชัย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน/

งบประมาณ 

นางสุภัทรา เพียช านิ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นางสาวเอมอร  เนื่องแก้ว 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นางณัฐยา  เผ่าพงษ์สวรรค ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
 

-กลุ่มงานกลุ่มงานอ านวยการ 
   1. งานธุรการ 
   2. งานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
 -กลุ่มงานอาคารสถานที ่
   1. งานอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
   2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-กลุ่มงานสนับสนุน 
   1. งานอนามัย 
   2. งานโภชนาการ 
-กลุ่มงานบริการ 
   1. งานรับนักเรียน 
   2. งานส ามะโนผู้เรียน 
   3. งานประชาสัมพันธ ์
   4. งานส านักงาน 
   5. งานพาหนะ 
 

-กลุ่มงานบริการวิชาการ 
    1.งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
    2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
    3. งานพัฒนากจิกรรมผู้เรียน 
    4. งานวิจยัและสือ่นวัตกรรม 
    5. งานห้องสมุด 
    6. งานแนะแนว 
-กลุ่มงานทะเบียน/วดัผล 
    1.  งานวัดผล ประเมินผล  
    2.  งานทะเบียน ประมวล และ 
เทียบโอนผลการเรียน 
-กลุ่มประเมินมาตรฐานและควบคุม
คุณภาพการศึกษา 
    1. งานนิเทศการศึกษา 
    2. งานประกันคุณภาพ 
  
 

-งานแผนงาน/งบประมาณ 
-กลุ่มงานบริหารสนิทรัพย ์
   1. งานการเงินและบัญช ี
   2. งานพัสดุและสนิทรัพย์ 
   3. งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
   4. งานสวัสดกิารโรงเรียน 
-กลุ่มงานนโยบายและแผน 
   1. งานวางแผนและงบประมาณ 
   2. งานติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 
-กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
   1. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
   2. งานศูนย์เครอืข่าย คอมพิวเตอร ์
   3. งานศูนย์อินเตอร์เน็ต 
งานบุคคล 
-กลุ่มงานส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพ 
   1. งานการวางแผนอัตราก าลัง 
   2. งานวินัย การรักษา  และเวรยาม 
   3. งานการบ ารุงขวัญและพัฒนาบุคลากร 
-กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาบคุลากร 
   1. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   2. งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

 

-กลุ่มงานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 1. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
 2. งานระดับชั้นครูที่ปรึกษา 
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 4. งานแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียน 
 5. งานป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 6. งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
-กลุ่มงานเสริมสร้างระเบยีบวินยันกัเรียน 
 1. งานก ากับดแูลกจิกรรมหน้าเสาธง 
 2. งานก ากับดแูลการมาเรียนของ
นักเรียนประจ าวนั 
 3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
 4. งานสารวัตรนกัเรียน 
 5. งานกิจกรรมกฬีาภายใน 
 6. งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 
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ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

สรุปภาพรวม ดี 
  

๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
   มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของเด็ก  

๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์ส าคัญ
พัฒนาเด็กได้ครบทั้ง ๔ ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบบูรณาการและมีผลการพัฒนา 
ด้านร่างกาย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจการออกก าลังกายผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยบาสโลป กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัย
ที่ดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการ
ตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล 
  การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ทางครูประจ าชั้นและทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง
กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มี
ความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์  
  การพัฒนาด้านสังคม โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การอยู่ร่วมกับสังคม โดยการจัดให้ผู้เรียนได้ท างานในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงทุกคน
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาโดยจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านสื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ผู้เรียน
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ระดับปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เหมะสมตามวัย ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย  
 

๓. จุดเด่น  
๑.เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
๒.เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
๓.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

       ๔.เด็กท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน   
สังคมได้อย่างมีความสุข  

๕.เด็กสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันอย่างมีความสุข 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑.ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอด
เพ่ิมมากข้ึน 
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผังความคิด 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
-ไม่มี- 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนการกุศลวัดหนอแวงได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ จากกล่อง Abel เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากสื่อ
สารสนเทศ จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของ
ใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มี
มุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  ที่
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เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  
มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  มี
การประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้ อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

๓. จุดเด่น 
๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
๒. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ

ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๓. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด       
ประสบการณ์ 

  ๔. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
๓.ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
-ไม่มี- 
 

มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   
มีสุข ประสบการณใ์นรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อต่อ
กันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. จุดเด่น 
๑.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน การจัด

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
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๓.เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศสภาพห้องเรียนที่อบอุ่น 
 ๔. จุดควรพัฒนา 
๑.การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และมีความ

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๒.จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคจัดกิจกรรมส่งเสริม

เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  -ไม่มี- 
๒. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ รวม 

๓๔๘ คน ครูผู้สอน ๑๑ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

คุณภาพของเด็กด้านการพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจการออก
ก าลังกายผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ผ่านกิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยบาสโลป 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยที่ดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวันอาหารเสริม
(นม)ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร  ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคลส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงจ านวน ๓๔๘ คน 
คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ส่งผลให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการ
เรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
๓๔๘ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม 
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนอง
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แวง จ านวน ๓๔๘ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ภายในห้องเรียน ผู้เรียนสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนการกุศลวัด
หนองแวง จ านวน ๓๔๘ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๓๔๔ คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ ๘๕.๗๑ มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีหลักสูตรปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จาก
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านการจัด
บุคลากรได้มีการจัดครูผู้สอนที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงไดส้่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีบุคคลากรทีเ่พียงพอต่อชั้นเรียน 

 ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการใน
ทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

 ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

 ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

 ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน  จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะ
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ทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 
 

๓. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ 
๑. โครงการหนูน้อยเด็กดีศรี กศว. 
๒. โครงการอารมณ์แจ่มใสจิตใจร่าเริง 
๓. โครงการหนูน้อยอิคิวซัง 
๔. โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
๕. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๖. โครงการยอดผู้น า 
๗. โครงการครูดีในดวงใจ 
๘. โครงการสะอาดปลอดภัย 
๙. โครงการหลักสูตรของหนู 

 

๓. สรุปผลการพัฒนา 
๑. จุดเด่น   

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
๑.เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
๒.เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
๓.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๔.เด็กท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
๕. เด็กสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันอย่าง 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
๒. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
  ๔. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ใน การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 
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๓.เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลเด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมีบรรยากาศ สภาพ 
 

๒. จุดควรพัฒนา   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก  
๑.ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอด

เพ่ิมมากข้ึน 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผังความคิด 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
๓.ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑.การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

๒.จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค
จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีการส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเพ่ือจัดประสบการณ์ท่ีผลิตด้วย 
ICT เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จดักิจกรรมที่ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ใช้ค าถามเพ่ือการกระตุ้นการคิดของนักเรียนและจัดประสบการณ์โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  
การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผล
ให้โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 

 
๔. ความต้องการช่วยเหลือ 

-ไม่มี- 
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๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
รายการ กิจกรรม ชื่อ รางวัลที่ได้รับ 

 
กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรม คร้ังท่ี 
๙๘/๒๕๖๑ 

- กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ด.ช.พิชัยยุทธ  วงดวงจา 
ด.ญ.วราภรณ์  เส่งมลู 
ด.ญ.ธนพร  สายบุตร 

 
รางวัลเหรียญทองอันดับ ๓ 

- กิจกรรมฉีกปะติด ด.ญ.อรสิรา  เบา้เงิน 
ด.ญ.พิมพ์นภสั  แน่นอุดร 
ด.ญ.มณฑาทิพย์  จันทรเ์ฟือง 

 
รางวัลเหรียญทองแดง 

 
 
 
 
การแข่งขันกีฬาเอกชน 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

- กิจกรรมการแข่งขันวิ่ง
ทางตรง ชาย-หญิง ๕๐ 
เมตร 

ด.ช. ธนชาติ  คุณไชยวงษ์ 
ด.ญ.มนสันันท์  วงดวงจา 

 
รางวัลเหรียญทอง 

- กิจกรรมการแข่งขัน
วิ่งผลัด ชาย ๔×๒๕ เมตร 

ด.ช. ธนชาติ  คุณไชยวงษ์ 
ด.ช. ภครพล  พรมภักด ี

ด.ช. พชร  เชิดช ู

ด.ช. เทวา  ชินวงษ์ 

 
รางวัลเหรียญทอง 

- กิจกรรมการแข่งขัน
วิ่งผลัด ชาย-หญิง  
๔×๒๕ เมตร 

ด.ช. ธนชาติ  คุณไชยวงษ์ 
ด.ช. ภครพล  พรมภักด ี

ด.ญ. มนสันันท์  วงดวงจา 

ด.ญ. สุวภิาดา  สิงห์ปญัญา 

 
รางวัลเหรียญทอง 

 
๖. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
 
๖.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 

                                      สัมพันธ์กัน 
     ๖. ๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  

       และรักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 

      ๖.๓ พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย 

                                       ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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      ๖.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมกับวัย  
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 

                                         เหมาะสมกับวัย 
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ภาคผนวก 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม   
 

13.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

เมื่อวันที่ 13 – 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 กลุ่มตัวบ่งชี้  คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่ได ้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.61 ดีมาก 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนทีไ่ด ้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.00 
ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.11 ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน  
               ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  87.11  คะแนน  
               มีคุณภาพระดับ  ดี               
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่             ไม่ใช่ 
                 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่            ไม่ใช่ 
                   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่         ไม่ใช่         
 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 จุดเด่น  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา  เด็กส่วนใหญ่ร่างกายแข็งแรง มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
และหยิบจับของขนาดใหญ่ได้ ใช้มือในการหยิบ จับ รับโยนได้ตามวัย รู้จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่น าไปสู่การบาดเจ็บ
ได้ตามวัย ครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้การดูแลด้านโภชนาการ และการออกก าลังกายเป็นประจ า 
 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา     ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเมตตาธรรมสูง มีภาวะเป็นผู้น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย มี
การจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กเป็นส าคัญ มี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่น
เพียงพอ ดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดที่ทิ้งขยะ มีน้ าดื่มสะอาด มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ จัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันภัยต่างๆ มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาครูสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูมี
การท าแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน สอนให้เด็กมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานสมวัย ครูมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผู้ปกครองและเด็ก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
 

 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน    สถานศึกษาจัดท าแผนคุณภาพการศึกษา 3 ปี น าไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนงานทุกโครงการ มีการวางแผนงานของฝ่ายงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ 
งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคลและกิจการนักเรียน งานบริหารงานทั่วไป มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ มอบหมายให้บุคคลการด าเนินงานตามแผนงาน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 11 
มาตรฐาน เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ ติดตามผล การด าเนินงานเป็นระยะรวมทั้งประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
นอกจากนี้ยังมีการน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท างานในปีต่อไปอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
 
 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา เด็กบางส่วนขาดทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ทักษะนิสัยรักการอ่านและทักษะ
ในการอ่านอย่างถูกต้องสมวัย รวมทั้งทักษะการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
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 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนขาดการรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบภายใน 15 วัน ตามระเบียบ รวมทั้งมีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2 ตารางเมตร ต่อ
เด็ก 1 คน 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูบางส่วนขาดการวางแผนการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยที่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการจัดประสบการณ์ 
 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน       ----ไม่มี-— 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 
 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 
  1) เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี โดยเน้นใช้กิจกรรมกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ให้เด็ก
ทุกคนมีโอกาสเป็นหัวหน้ากลุ่ม มีการท าความเข้าใจให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้เด็กได้ฝึกการเป็น
ผู้น ากิจกรรมต่างๆที่ครูจัดในแต่ละวันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมความกล้าแสดงออกและควรสอนให้เด็กรู้จักการใช้
กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมต่างๆ 
      2)  เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะนิสัยรักการอ่านและทักษะในการอ่านอย่างถูกต้องสมวัย โดยจัด
กิจกรรมการเล่านิทานจากการอ่าน ที่ใช้อุปกรณ์ประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก จัดหาหนังสือภาพหนังสือนิทานให้
เพียงพอกับจ านวนเด็ก น าเด็กเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ือให้เด็กได้ค้นหาหนังสือที่ตนเองสนใจ มีการน านิทานมาจัดกิจกรรมบทบาท
สมมติ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว โดยการน าเด็กเรียนรู้ธรรมชาตินอก
ห้องเรียนให้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งใช้สื่อการเรียนรู้จากของจริงให้มากข้ึนเพ่ือให้เด็ กได้รับ
ประสบการณ์ 
 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา    สถานศึกษาควรมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบภายใน 15 วันตามระเบียบ รวมทั้งมีการจัดพ้ืนที่ในการจัดท ากิจกรรมนอกเหนือจาก
ในห้องเรียนโดยใช้พ้ืนที่หน้าระเบียงอาคารเรียนหรือโรงอาหารในการบางกิจกรรมที่ต้องใช้พ้ืนที่มาก เพ่ือแกปัญหาพ้ืนที่ใน
ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ครูควรวางแผนการประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน ในแผนการจัดประสบการณ์อย่างชัดเจน โดยจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หน่วยการเรียนรู้และสาระที่ก าหนดด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบรายงานตรวจสอบคุณภาพ แบบบันทึกพฤติกรรม
พัฒนาการ ตรวจผลงานตามจินตนาการของเด็ก น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผล ท าบันทึกอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ าแนก
ความแตกต่างและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  
 
 4. ด้านประกันคุณภาพภายใน     สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงานจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
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ผู้รับผลกระทบ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
 ทั้งนี้ควรด าเนินการพัฒนางาน 4 ด้านให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีการศึกษา 
 
 
 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 -----ไม่มี---- 
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ค าสั่งโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
ที่ 45 /2561 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหนา้ที่จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

................................................................ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ งครู 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1.  นางสุภัทรา  เพียช าน ิ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ  

2.  นางดวงกมล  ทับลือชัย รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและงบประมาณ           กรรมการ   
 3.  นางสาวเอมอร เนื่องแก้ว รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
 4.  นางณัฐยา  เผ่าพงษ์สวรรค์ รองผู้อ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน            กรรมการ 
 5.  นางดลญพร  น้อยโนนงิ้ว หัวหน้าระดับปฐมวัย             กรรมการ 
 6.  นางประคอง  สุวรรณเพ็ง หัวหน้าระดับประถมศึกษา             กรรมการ 
 7.  นางสาวณัฐนันท์  อิสสระวงศ ์ หัวหน้างานทะเบียน             กรรมการ 
 8.  นายธีรพันธ์       วิทยาบ ารุง ครูผู้สอน               กรรมการ 
 9.นายณัฐวฒุ ิ     ทองทุม ครูผู้สอน               กรรมการ 
 10.นางสาวจุรีรัตน์     กองเป้า ครูผู้สอน               กรรมการ 
 11.นางสาวชญาดา   โคตรดง ครูผู้สอน               กรรมการ 
 12.นางสาวไพจติร    ชัยรัตน ์ ครูผู้สอน               กรรมการ 
 13.นางรัชดาภา     โพธิรุกข์ ครูผู้สอน       กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  23  เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ 
(พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร.) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ครั้งที่  1 / 2562 เมื่อวันที่16 
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................ ................. 
(พระธรรมวิสุทธาจารย์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
   
 
 


