
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (Self-Assessment Report : SAR)       
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (Self-Assessment Report : SAR)  
ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  
  เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือการปฏิบัติที่
เป็นเลิศของสถานศึกษา ภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน   
  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาร่วมประเมินคุณภาพ 
และร่วมจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)   
ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 

 

                 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

                                                                      วันที่  29  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 22  ถนนชิดวนา  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด   

จังหวัดตาก  ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ นายสุเทพ  วันฟั่น  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีจำนวน
บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 20 คน จำแนกเป็นพนักงานครู 12  คน  ครูจ้างสอน  3  คน  เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 5 คน และมีจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 322 คน  
  สภาพบริบทของโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีชุมชนหลักบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนมณี 
ไพรสณฑ์ ชุมชนดอนไชย ชุมชนวัดหลวง ชุมชนจ๊อกจอ ชุมชนปู่แดง อาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ รับราชการ
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักคนส่วนใหญ่ 
ได้แก่ กวนข้าวทิพย์ ถวายข้าวพระพุทธ แล้อุปั๊ดตะก่า เนื่องจากสภาพบริบทของสถานศึกษามีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและเชื้อชาติ โรงเรียนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้  
  “โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม” 
 
ผลการประเมินตนเองโดยสรุปแยกตามมาตรฐานการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน  

1. ผลการประเมินภาพรวม 
 ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น      ดี              ดีมาก 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านที ่ 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
มาตรฐานด้านที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้                 
                         และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   

ดี  

มาตรฐานด้านที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 
 
 2.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   
        มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2561-2565)  รายงานการประเมินและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  รายงานผล
การดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  และแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2565) 

ค 



 
 

        มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนา    
เด็กปฐมวัย มีแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ขอบข่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        
ตามหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลงานของเด็ก และแบบประเมินพัฒนาการของเด็กที่ครูและ
ผู้ปกครองประเมินร่วมกัน                                                                                   
    มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็ก  มีรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ รายงานผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย รายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กรายบุคคล ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยและรายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น ดังนี้ 
     จุดเดน่ 

                  1.  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดี มีความรู้และเข้าใจในระบบการบริหารการศึกษา มีการวางแผน 
                         และการจัดการที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ 
   2.  มีการเตรียมความพร้อมและปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้อง   
                         กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นรูปแบบ                 
                         Learn From Home (Online , On – Demand , On – Hand) 
                     3.  การให้บริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ครูผู้สอนจัดประสบการณ์                
                         การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้ 
                         เด็กสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมทักษะ 
                         การคิดให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
                     4. บุคลากรครูมีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา หาความรู้จากหน่วยงานภายนอกที่เปิด          
                         การอบรมแบบออนไลน์ ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความรู้ ในการจัดประสบการณ์                             
                         ให้เหมาะสมกับเด็กในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      จุดควรพัฒนา 
 1.  ควรมีสถานที่รองรับการให้บริการรับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล                    

    ที่เหมาะสมกับวัยและถูกสุขลักษณะ 
2.  ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลังห้องเรียน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 

 3.  ควรให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กในสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ       
 4.  ควรนำกระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  5.  ควรส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6.  ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้   
                         โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
   



 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
  โรงเรียนได้วางแผนกำหนดทิศทาง/แนวการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมบรรจุ
โครงการเพิ ่มเติมในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.  2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ  
1.1 ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร            

และการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียน ICT ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.1 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้แก่ 
                          - โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional   
          Learning Community)                                                                      
.                         - โครงการพัฒนาบุคคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
                      3.1 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและ    
                           สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ได้แก่                                       
                           - โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                     
.                            ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

         สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  
ประจำปีการศึกษา 2564 
      ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์   ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  
โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเสนอต่อสาธารณชน   
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               บัดนี ้ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว                     
จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  แสดงในตาราง  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                                      สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี     ดีมาก   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่ 1   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
มาตรฐานที่  2   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้     

    และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดี 

มาตรฐานที ่ 3   คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 
 
 

 

 

ง 
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สวนที่ 1 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 

 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

      โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ  ท่ีตั้ง 22  ถนนชิดวนา  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก   

รหัสไปรษณีย 63110  สังกัด เทศบาลนครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท 055–531534 โทรสาร 055-531534 เว็บไซตโรงเรียน www.manee.ac.th    

อีเมล  manee.school@manee.ac.th  เปดสอนระดับชั้นปฐมวัย  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   

จํานวน 45  หองเรียน  โรงเรียนมีเนื้อท่ี จํานวน  15 ไร 2 งาน 75 ตารางวา   
 

      ประวัติความเปนมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 

 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ เริ่มกอตั้งเม่ือปพุทธศักราช 2487 เปนโรงเรียนประชาบาลท่ีตั้งอยู  

ในวัดมณีไพรสณฑ  ปพุทธศักราช 2499 ไดยายมาอยูนอกวัด และเริ่มกอสรางอาคารเรียน  ปพุทธศักราช 

2502  ไดยายท่ีเรียนจากวัดไปเรียนท่ีแหงใหม (ปจจุบันไดรื้อถอนไปแลว) เทศบาลตําบลแมสอด จึงไดทําการ

เปลี่ยนท่ีดินกับโรงเรียนแมสอด โดยแลกท่ีดินท่ีซ้ือใหม ซ่ึงอยูใกลกับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี และยาย

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑมาตั้งอยูเลขท่ี 22  ถนนชิดวนา  ปพุทธศักราช 2537  ไดรับการอนุมัติจาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใหเปดขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปพุทธศักราช 2550 เปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปพุทธศักราช 2554 เทศบาลนครแมสอด  

ไดยายการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปยัง  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ จึงไดจัดการเรียนการสอน  

ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนตนมา 
 

  แผนผังโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารกรรณิการ 

 

ลานอเนกประสงค

อาคารกรรณิการ 
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2.  ขอมูลผูบริหาร 

     2.1  ขอมูลผูบริหาร 

 1)  ผูอํานวยการโรงเรียน  

                1.1 นายสุเทพ   วันฟน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  

สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท 081-9517422  e-mail : suthep.wanfan07@gmail.com 

3.  ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

     3.1  ขาราชการครู/พนักงานครู 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 

อายุ 

ราช 

การ 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

วุฒิ 

ปรญิญา 

ตร ี
สาขาวิชา 

วุฒิ 

ปริญญา 

โท 

สาขาวิชา 

สอน 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

ภาระ 

งาน

สอน 

ชั่วโมง/

สัปดาห 

จํานวน

ชั่วโมง 

ท่ีเขารับ 

การพัฒนา 

(ปปจจุบัน) 

1 นายสุเทพ   วนัฟน 56 31 ชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. บริหารการศึกษา - - - 

2 น.ส.นิภาภรณ  อนินาคกูล 47 25 ชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป ค.ม. บริหารการศึกษา - - - 

3 นางอัจฉรา  กองแกว 55 28 ชํานาญการ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ค.ม. บริหารการศึกษา - - - 

4 นางเสาวนีย   นาเมอืงรกัษ 53 26 ชํานาญการพิเศษ กศ.บ. ประติมากรรม ศษ.ม. บริหารการศึกษา - - - 

5 นางประนอม  บุญยะเสนา 56 27 ชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย - - ปฐมวัย 15 60 

6 นางจันจิรา    ปดเปยมกิจ 47 23 ชํานาญการ ค.บ. ประถมศึกษา - - ปฐมวัย 15 27 

7 นางปนัดดา  รัตนกุล 41 15 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 141 

8 นางฉนัทนา    พิมพเภา 48 15 ชํานาญการ ค.บ. การประถมศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 145 

9 นางธิดารัตน   หทัยสดใส 50 15 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย กศ.ม. 
หลักสูตรและ 

การสอน 
ปฐมวัย 15 41 

10 นางวราภรณ ตาเรอืนสอน 40 15 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ค.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 80 

11 นางอารี   เนตรแกว 42 15 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย - - ปฐมวัย 15 76 

12 น.ส.ดาริกา   แหงพิษ 37 11 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 88 

13 นางสุภัค  กันจะนะ 46 10 ชํานาญการ วท.บ. 
การฝกและ 

การจัดการกีฬา 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 45 

14 นางสาวรมยรวินท วรรณหนอง 48 7 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 26 

15 นางสาวสุกัลยา  ศิรริวม 40 7 ชํานาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 15 50 

16 น.ส.นพเกา   เกตุวงศ 39 6 - วท.บ วิทยาการคอมฯ ศศ.ม. ยุทธศาสตรการพัฒนา ปฐมวัย 15 60 

 

 3.2  พนักงานจาง(ปฏิบัติหนาท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

งาน 
วุฒิ 

สาขาวิ

ชา 
จางดวยเงิน 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/

สัปดาห) 

จํานวนชั่วโมง 

ที่เขารบัการพัฒนา 

(ปปจจุบัน) 

1 Ms. MOE MOE AYE 27 1 ภาค

เรียน 

Bachelor 

Degree 
- 

โครงการจางเหมาบรกิารงานสอน

ภาษาตางประเทศ 
15 

-- 

2 MR. RONALD RIVERA 41 1 ป Bachelor 

Degree 
- 

โครงการจางเหมาบรกิารงานสอน

ภาษาตางประเทศ 

15 
-- 

3 MR. ABRAHAN 28 1 ภาค

เรียน 

Bachelor 

Degree 
- 

โครงการจางเหมาบรกิารงานสอน

ภาษาตางประเทศ 

15 
- 
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  3.3  ขาราชการ/พนักงานจาง/ลูกจาง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ตําแหนง วุฒิ สาขา ปฏิบตัิหนาที ่ จางดวยเงิน 

1 น.ส.ทวินันท  จันนอย 30 ผูชวยเจาหนาที่การเงิน บธ.บ. สารสนเทศฯ ธุรการ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

2 น.ส.สิริวรรณ  กันทีละ 30 ผูชวยเจาหนาที่การเงิน บช.บ. การบัญช ี ธุรการ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

3 น.ส.มณีรัตน  นุมพรม 29 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ บธ.บ. การตลาด ธุรการ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

4 น.ส.กนกวรรณ  นาคผสม 29 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ วทบ. โลจิสติกส ธุรการ กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

5 นายจาํเนียร  นันทะนิจ 49 นักการภารโรง ม.3 - ภารโรง กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

 

   3.4 สรุปจํานวนบุคลากร 

        3.4.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท/ตําแหนง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท  ตําแหนง 

จํานวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ํากวา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

1.  ผูบริหารสถานศึกษา 

       - ผูอํานวยการ - - 1 - 1 

       - รองผูอํานวยการ - - 3 - 3 

รวม - - 4 - 4 

2.  สายงานการสอน  

       - ขาราชการ/พนักงานคร ู - 3 9 - 12 

       - พนักงานจาง(สอน) - 3 - - 3 

       - อ่ืนๆ (ระบุ) - 
 

- - - 

รวม - 6 9 - 15 

3.  สายงานสนับสนุนการสอน  

      - พนักงานจางตามภารกิจ - 4 - - 4 

      - พนักงานจางท่ัวไป - - - - - 

      - ลูกจางประจํา 1 - - -  1 

      - อ่ืนๆ(ระบุ) - - - - - 

รวม 1 4 - - 5 

รวมท้ังส้ิน 1 10 13 - 24 
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               แผนภูมิสรุปจํานวนบุคลากร 

 

 
 

 

5%

50%

45%

0%

แผนภูมิแสดงรอยละของวุฒิการศึกษาของบุคลากร

ตํ่ากวา่ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

5%

89%

6%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง

ผูบ้รหิารสถานศกึษา

สายงานการสอน

สายงานสนบัสนุนการสอน
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4.  ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564) 

     4.1 จํานวนนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน ปการศึกษา 2564 ท้ังส้ิน  322  คน จําแนกตาม

ระดับช้ันท่ีเปดสอน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม จํานวนเฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.1 ( 3-4 ขวบ) 4 49 39 88 22 

อ.2 ( 4-5 ขวบ) 4 61 56 117 29 

อ.3 ( 5-6 ขวบ) 4 69 48 117 29 

รวมท้ังส้ิน 12 179 143 322 27 

 

จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน   ชาย - คน   หญิง - คน  รวม  จํานวน - คน 

อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล  = 21 :  1   เปนไปตามเกณฑ     ไมเปนไปตามเกณฑ 

 

  4.2 จํานวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปการศึกษายอนหลัง ปการศึกษา 2562-2564 
 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปการศึกษา 2562-2564 
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ป.6

ป.5

ป.4

ป.3

ป.2

ป.1

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



6 

 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ปการศึกษา 2562-2564 
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 5.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1 พัฒนาการดานรางกาย ปการศึกษา 2564 

ระดบัชั�น จํานวน

ที� เดก็ 1 2 3

ประเมิน ที�ประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ

อ.1/1 22 0 4 18 22 2.82 0.39 22 100.00

อ.1/2 22 0 1 21 22 2.95 0.21 22 100.00

อ.1/3 21 0 5 16 21 2.76 0.44 21 100.00

อ.1/4 23 0 8 15 23 2.65 0.49 23 100.00

รวม 88 0 18 70 88 11.18 1.53 88 100.00

รอ้ยละ 100.00 0.00 20.45 79.55 100.00 93.17 1.74 100.00 100.00

อ.2/1 24 0 0 24 24 3.00 0.00 24 100.00

อ.2/2 30 0 5 25 30 2.83 0.38 30 100.00

อ.2/3 31 0 1 30 31 2.97 0.18 31 100.00

อ.2/4 32 0 3 29 32 2.91 0.30 32 100.00

รวม 117 0 9 108 117 11.71 0.86 117 100.00

รอ้ยละ 100.00 0.00 7.69 92.31 100.00 97.58 0.74 100.00 100.00

อ.3/1 28 0 2 26 28 2.89 0.26 28 100.00

อ.3/2 29 0 0 29 29 3.00 0.00 29 100.00

อ.3/3 29 0 0 29 29 3.00 0.00 29 100.00

อ.3/4 28 0 4 24 28 2.86 0.36 28 100.00

รวม 114 0 6 108 114 11.75 0.62 114 100.00

รอ้ยละ 100.00 0.00 5.26 94.74 100.00 97.92 0.54 100.00 100.00

319 0 33 286 319 34.64 3.01 300.00 100.00

100.00 0.00 10.34 89.66 100.00 96.22 0.94 100.00 100.00

เดก็ที�มีผลการประเมิน

ระดบั 2 (พอใช้) ขึ�นไประดบัชั�น

จํานวนเดก็ที�มีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉลี�ย S.D.

อนุบาล 1

(3 ปี)

รวมทุกระดบัชั�น

ร้อยละรวม

อนุบาล 2

(4 ปี)

อนุบาล 3

(5 ปี)

 

  

 

90%

10%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย 

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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69%

31%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ระดับ 3 ดี ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)

   5.2 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ  ปการศึกษา 2564 

ระดบัชั�น จํานวน

ที� เดก็ 1 2 3

ประเมิน ที�ประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ

อ.1/1 22 0 7 15 22 2.68 0.48 22 100

อ.1/2 22 0 5 17 22 2.77 0.43 22 100

อ.1/3 21 0 5 16 21 2.76 0.44 21 100

อ.1/4 23 0 6 17 23 2.74 0.45 23 100

รวม 88 0 23 65 88 10.95 1.80 88 400

ร้อยละ 100.00 0.00 26.14 73.86 100.00 91.25 2.05 100.00 100

อ.2/1 24 0 3 21 24 2.88 0.34 24 100

อ.2/2 30 0 30 0 30 3.00 0.00 30 100

อ.2/3 31 0 3 28 31 2.90 0.30 31 100

อ.2/4 32 0 6 26 32 2.81 0.40 32 100

รวม 117 0 42 75 117 11.59 1.04 117 400

ร้อยละ 100.00 0.00 35.90 64.10 100.00 96.58 0.89 100.00 100

อ.3/1 28 0 4 24 28 2.86 0.36 28 100

อ.3/2 29 0 6 23 29 2.79 0.41 29 100

อ.3/3 29 0 7 22 29 2.76 0.44 29 100

อ.3/4 28 0 16 12 28 2.43 0.50 28 100

รวม 114 0 33 81 114 10.84 1.71 114 400

ร้อยละ 100.00 0.00 28.95 71.05 100.00 90.33 1.50 100.00 100

319 0 98 221 319 33.38 4.55 300.00 100

100.00 0.00 30.72 69.28 100.00 92.72 1.43 100.00 100

เดก็ที�มีผลการประเมิน

ระดบั 2 (พอใช้) ขึ�นไประดบัชั�น

จํานวนเดก็ที�มีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉลี�ย S.D.

อนุบาล 1

(3 ปี)

รวมทุกระดับชั�น

ร้อยละรวม

อนุบาล 2

(4 ปี)

อนุบาล 3

(5 ปี)

 

    

     

     

   



9 

 

49%51%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานสังคม

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)

  5.3 พัฒนาการดานสังคม  ปการศึกษา 2564 

ระดบัชั�น จํานวน

ที� เดก็ 1 2 3

ประเมิน ที�ประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ

อ.1/1 22 0 5 17 22 2.77 0.43 22 100.00

อ.1/2 22 0 7 15 22 2.68 0.48 22 100.00

อ.1/3 21 0 1 20 21 2.95 0.22 21 100.00

อ.1/4 23 0 15 8 23 2.35 0.49 23 100.00

รวม 88 0 28 60 88 10.75 1.62 88 100.00

ร้อยละ 100.00 0.00 31.82 68.18 100.00 89.58 1.84 100.00 100.00

อ.2/1 24 0 18 6 24 2.25 0.44 24 100.00

อ.2/2 30 0 22 8 30 2.27 0.45 30 100.00

อ.2/3 31 0 19 12 31 2.39 0.50 31 100.00

อ.2/4 32 0 19 13 32 2.41 0.50 32 100.00

รวม 117 0 78 39 117 9.32 1.89 117 100.00

ร้อยละ 100.00 0.00 66.67 33.33 100.00 77.67 1.62 100.00 100.00

อ.3/1 28 0 9 19 28 2.68 0.48 28 100.00

อ.3/2 29 0 2 27 29 2.93 0.26 29 100.00

อ.3/3 29 0 21 8 29 2.31 0.45 29 100.00

อ.3/4 28 0 24 4 28 2.18 0.36 28 100.00

รวม 114 0 56 58 114 10.10 1.55 114 100.00

ร้อยละ 100.00 0.00 49.12 50.88 100.00 84.17 1.36 100.00 100.00

319 0 162 157 319 30.17 5.06 319 100.00

100.00 0.00 50.78 49.22 100.00 83.81 1.59 100.00 100.00

เดก็ที�มีผลการประเมิน

ระดบั 2 (พอใช้) ขึ�นไประดบัชั�น

จํานวนเดก็ที�มีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉลี�ย S.D.

อนุบาล 1

(3 ปี)

รวมทุกระดบัชั�น

ร้อยละรวม

อนุบาล 2

(4 ปี)

อนุบาล 3

(5 ปี)
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59%
41%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)

  5.4 พัฒนาการดานสติปญญา  ปการศึกษา 2564 

ระดบัชั�น จํานวน

ที� เดก็ 1 2 3

ประเมิน ที�ประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ

อ.1/1 22 0 8 14 22 2.36 0.49 22 100.00

อ.1/2 22 0 3 19 22 2.86 0.35 22 100.00

อ.1/3 21 0 21 0 21 2.00 0.00 21 100.00

อ.1/4 23 1 11 11 23 2.43 0.59 23 100.00

รวม 88 1 43 44 88 9.65 1.43 88 100.00

ร้อยละ 100.00 1.14 48.86 50.00 100.00 80.42 1.63 100.00 100.00

อ.2/1 24 0 3 21 24 2.88 0.34 24 100.00

อ.2/2 30 0 0 30 30 3.00 0.00 30 100.00

อ.2/3 31 0 15 16 31 2.52 0.51 31 100.00

อ.2/4 32 0 18 14 32 2.44 0.50 32 100.00

รวม 117 0 36 81 117 10.84 1.35 117 100.00

ร้อยละ 100.00 0.00 30.77 69.23 100.00 90.33 1.15 100.00 100.00

อ.3/1 28 0 10 18 28 2.64 0.49 28 100.00

อ.3/2 29 0 12 17 29 2.59 0.50 29 100.00

อ.3/3 29 0 12 17 29 2.59 0.50 29 100.00

อ.3/4 28 0 18 10 28 2.36 0.49 28 100.00

รวม 114 0 52 62 114 10.18 1.98 114 100.00

ร้อยละ 100.00 0.00 45.61 54.39 100.00 84.83 1.74 100.00 100.00

319 1 131 187 319 30.67 4.76 319 100.00

100.00 0.31 41.07 58.62 100.00 85.19 1.49 100.00 100.00

อนุบาล 1

(3 ปี)

รวมทุกระดบัชั�น

ร้อยละรวม

อนุบาล 2

(4 ปี)

อนุบาล 3

(5 ปี)

เดก็ที�มีผลการประเมิน

ระดบั 2 (พอใช้) ขึ�นไประดบัชั�น

จํานวนเดก็ที�มีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉลี�ย S.D.
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6.  ขอมูลนักเรียนดานอ่ืน ๆ  

 

7.  ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี รายการ จํานวน 

1 อาคารเรียนอนุบาล 1  หลัง 

2 อาคารประกอบ 1  หลัง 

3 หองน้ํา/หองสวม 16  หอง 

4 โรงอาหาร 1  หลัง 

5 สนามเด็กเลน (ใชรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 1  สนาม 

6 สนามกีฬา 1  สนาม 

 

 

 

 

 

 ท่ี รายการ 
จํานวน

(คน) 

คิดเปน 

รอยละ* 

1 จํานวนนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้ง

รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 
301 92.62 

2 จํานวนนักเรียนที่ปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชน สุรา 

บุหร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เกมส ฯลฯ 
- - 

3 จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย/เรียนรวม - - 

4 จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 18 5.54 

5 จํานวนนักเรียนท่ีมีปญญาเลิศ - - 

6 จํานวนนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - - 

7 จํานวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปการศึกษาปจจุบัน) 6 1.85 

8 จํานวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 - - 

9 จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น - - 

10 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรปฐมวัย 114 100.00 
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8.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 

       8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

      สภาพบริบทของโรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง มีชุมชนหลักบริเวณใกลเคียง ไดแก ชุมชนมณี 

ไพรสณฑ ชุมชนดอนไชย ชุมชนวัดหลวง ชุมชนจอกจอ ชุมชนปูแดง อาชีพหลักของชุมชน ไดแก รับราชการ

คาขาย รับจางท่ัวไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักคนสวนใหญ 

ไดแก กวนขาวทิพย ถวายขาวพระพุทธ แลอุปดตะกา เนื่องจากสภาพบริบทของสถานศึกษามีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและเชื้อชาติ 

 

       8.2 ผูปกครอง 

       สวนใหญ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 6 – ปริญญาตรี อาชีพหลัก ไดแก  คาขาย รับจาง 

สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวประมาณ 45,000 บาทตอป 

 

       8.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

       โอกาส  :  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง และอยูใกลแหลง

เรียนรูของชุมชนหลากหลาย มีสถานท่ีราชการ และอยูใกลวัดในเขตอําเภอแมสอด จึงไดรับความรวมมือและ

สนับสนนุในดานตาง ๆ จากผูนําชุมชน ผูนําหนวยงานราชการท้ังภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี 

       ขอจํากัด  :  แมวาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑจะเปนโรงเรียนท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เนื่องจากอยูใกลชุมชน แตการเปนชุมชนเมืองท่ีปจจุบันมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงสงผลตอ

การสัญจร  การจราจรติดขัด ประกอบกับบริเวณโรงเรียนมีพ้ืนท่ีจํากัด ไมสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับปญหา

การจราจรได    
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9.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

       โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังนี้ 

       จัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กตั้งแตอายุ 3 – 6 ป อยางเปนองครวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู

และการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและการพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคน ใหเต็ม

ศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจ         

ของทุกคน เพ่ือสรางฐานรากคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เห็นคุณคาของตนเอง 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณี 

ไพรสณฑ ไดเปดทําการสอนระดับกอนประถมศึกษา  อายุของนักเรียนท่ีเปดรับตั้งแตอายุ  3 – 6 ป แยกเปน

ระดับ ดังนี้ 

      อนุบาล  1     อายุ   3 – 4    ป 

      อนุบาล  2     อายุ   4 – 5    ป 

       อนุบาล  3     อายุ   5 – 6    ป 

   

 เวลาเรียน 

เวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยมี  2  ภาคเรียน  :  1  ปการศึกษา  หรือ  200  วัน : 1  ปการศึกษา   

ในแตละวันใชเวลา  5 - 6  ชั่วโมง  

ภาคเรียนท่ี  1  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม   ถึง  เดือนพฤศจิกายน 

ภาคเรียนท่ี  2  ตั้งแตเดือนธันวาคม   ถึง  เดือนเมษายน 

เปดสอนตั้งแตวันจันทร ถึง วันศุกร  มีวันหยุดประจําสัปดาห ไดแก วันเสาร อาทิตย และวันหยุด 

นักขัตฤกษ 

โครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ชวงอายุ อายุ 3 -6  ป 
 

สาระการเรยีนรู 
ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

∗ ดานรางกาย 

∗ ดานอารมณและจิตใจ 

∗ ดานสังคม 

∗ ดานสติปญญา 

∗ เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

∗ เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล 

           และสถานท่ีแวดลอมเด็ก 

∗ ธรรมชาติรอบตัว 

∗ สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ข้ึนอยูกับอายุเด็กท่ีเริ่มรับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา 
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   หมายเหตุ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการปรับรูปแบบการจัด

ประสบการณการเรียนรูเปนรูปแบบ Learn From Home (Online , On – Demand , On – Hand) โดย

ปรับตารางการจัดประสบการณการเรียนรูเปน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมบูรณาการหนวยการเรียนรู กิจกรรมฝก

ทักษะในแบบเรียน และกิจกรรมตามความสนใจ 
 

  10.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  

       10.1  หองสมุด   มีพ้ืนท่ีขนาด 96 ตารางเมตร หนังสือในหองสมุดมีจํานวน 20,884 เลม  การสืบคน

หนังสือและการยืม-คืน ใชระบบดิวอ้ี  มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการสืบคนเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด 

จํานวน  5  เครื่อง มีจํานวนนักเรยีนท่ีใชหองสมุด เฉลี่ย  120  คน ตอวัน คิดเปนรอยละ  8.12  ของนักเรียน

ท้ังหมด มีการใหบริการหองสมุดแกชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใชบริการ เฉลี่ย  50  คน ตอป  

       10.2  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

หองประชุมครู 

หองสมุดโรงเรียน 

หองจรยิธรรม 

หองคอมพิวเตอร 

หองดนตรี 

หองนาฏศิลป 

หองแนะแนว 

มุมประสบการณในหองเรียน 

เรือนเพาะชํา 

สนาม/ลานกิจกรรมกลางแจง 

ศูนยศาสตรพระราชาสูความพอเพียงท่ียั่งยืน 

ฐานการเรียนเด็กดีมีเงินออม (หองธนาคารโรงเรียน) 

ฐานการเรียนเพ่ิมมูลคาขยะพอเพียง 

ฐานการเรียนสมองกลเพ่ือเยาวชนพอเพียง 
 

      10.3 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป 

1 

2 

วัดมณีไพรสณฑ 

วัดดอนไชย 

2 

2 
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   11.  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

   กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จุดเนน  

   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ  ไดแก  

        สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยมีการกําหนดแนวทางพัฒนารวมกัน ชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหา

สังคมตามนโยบาย จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีสถานศึกษาไดรับ

มอบหมายหรือกําหนดเอง  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน แนวทางพัฒนาดังกลาว 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป เชน โครงการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด โครงการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โครงการสถานศึกษาพอเพียง  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เปนตน โดยสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ มีสวนรวม 

12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2563) 

      ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 ตองปรับปรุง     ผานเกณฑข้ันตน      ดี              ดีมาก     

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานดานท่ี  1   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด ี

มาตรฐานดานท่ี 2   ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล และจัดประสบการณการเรียนรู 

                          และการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี 

มาตรฐานดานท่ี  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดมีาก 

 

     จุดเดน 

   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

         โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

เขามาบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก ครูสามารถออกแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคลและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดท้ังการจัดสภาพ

หองเรียนเอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรู 

    ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแลจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

           โรงเรียนไดจัดใหมีการบริการท่ีดี เอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก  ครูผูสอนจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงพัฒนาการ  และความสนใจของเด็ก สงเสริมใหเด็ก

สรางองคความรู จากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการแสวงหาความรู สงเสริมทักษะการคิดใหกับเด็กผาน 

กิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      
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    คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

           เด็กไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบูรณาการกับสาระการเรียนรู ท้ัง 4 สาระ ซ่ึงหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดมีความสอดคลองกับสาระ 

การเรียนรู เหมาะสมกับวัยของเด็ก  โดยเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดี สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง 

มีน้ําหนักและสวนสูงท่ีสอดคลองตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
 

      จุดควรพัฒนา 

            การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                1. ควรมีสถานท่ีรองรับการใหบริการรับประทานอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ท่ีเหมาะสม       

                    กับวัยและถูกสขุลักษณะ 
      2. ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหนาตางหลังหองเรียน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 

   ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแลจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      ควรนํากระบวนการ PLC เขามาใชในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ พัฒนาการจัดการเรียนรู

ท่ีสงเสริมทักษะดานการใชภาษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการสื่อสาร

สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

      คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

      ควรสงเสริมความสามารถดานการใชทักษะชีวิตประจําวันใหแกเด็ก  เชน การใหความรูและวิธีการ

ปองกันโรคติดตอ  การใหความรูและจัดประสบการณดานการจราจร  การใหความรูและจัดประสบการณท่ี

เก่ียวของกับการเอาตัวเองรอดจากสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ เปนตน 

          แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน  

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน โดยไดบรรจุโครงการ

เพ่ือดําเนินการในปการศึกษา 2564  ในแผนพัฒนาการศึกษา  2561-2565  และแผนประจําปงบประมาณ   

พ.ศ.2564 ดังนี้ 

           1. โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการกอสรางโรงอาหารพรอมจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีประจําโรงอาหาร เพ่ือใช 

               สําหรับการใหบริการรับประทานกลางวันสําหรับเด็ก  

           2. โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหนาตางหลังหองเรียน เพ่ือเปนการเพ่ิม 

               ความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

           3. โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning     

              Community 

           4. โรงเรียนดําเนินงานตามโครงการสงเสริมทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมใหเด็กมี   

               พัฒนาการทางดานภาษาใชสื่อสารท่ีเหมาะสมกับวัย 

           5. โรงเรียนสงเสริมความสามารถทางดานการใชทักษะชีวิตประจําวันใหแกเด็ก  โดยดําเนินโครงการ                    

               กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ    

    การจัดการเรียนรู 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยสงเสริมครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 

    ทางวิชาชีพ 

3. พัฒนาคุณภาพของเด็กโดยสงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐานในการใชชีวิตประจําวัน 

 

 ความตองการและการชวยเหลือ 

  1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครแมสอด เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ   

              การกอสรางโรงอาหารพรอมจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีประจําโรงอาหาร และโครงการติดตั้ง ตะแกรง  

              เหล็กดัดหนาตาง 

          2. การขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากเทศบาลนครแมสอด เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ   

              การจางผูปฏิบัติงานสอนทางดานภาษาอังกฤษ 
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13.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  

จุดเนน เด็กมีพัฒนาการ ๔ ดานตามวัย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 1. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 
o พอใช (๔ ขอ)                  
✓ ดี (๕ ขอ) 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบตาม
เปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการสมวัย 

 5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอผูท่ีเก่ียวของ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน 

 สถานศึกษาควรระบุขอมูลใน SAR เพ่ิมเติมใหชัดเจนเก่ียวกับขอมูลการพัฒนาเด็กสูความเปนเลิศในดาน 
สติปญญา เชน จัดกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตรในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมประดิษฐของ 
เลน การเกมพัฒนาความคิดคิดสรางสรรค การสรางชิ้นงานหรือการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของเด็ก 
ปฐมวัย เปนตน ซ่ึงจะทําให SAR มีคุณคาสามารถใชเปนฐานขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษาอยางแทจริง 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเนน การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 1. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 
o พอใช (๔ ขอ)                  
✓ ดี (๕ ขอ) 

 2. มีนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินการ 

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน 

 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุแกไขในปการศึกษาตอไป 

 5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวนได          
สวนเสียไดรับทราบ 
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ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุขอมูลใน SAR เพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําเสนอผลการบรหิารจัดการของสถานศึกษา          
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบในหลากหลายรูปแบบ เชน ในการประชุมรวมกันระหวางครู คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด การประชาสัมพันธทางเอกสาร แผนพับ 
ชองทาง ออนไลนตางๆ ทางเว็บไซต เฟซบุกของสถานศึกษา กลุมไลนของผูปกครอง เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหผูอาน 
SAR ไดเห็น อยางชัดเจนวาสถานศึกษาไดดําเนินการอยางเปนรปูธรรมยิ่งข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

จุดเนน ครูจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการผานการเลน 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุกหนวยการ
เรียนรู ทุกชั้นป 

o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 
o พอใช (๔ ขอ)                  
✓ ดี (๕ ขอ)  2. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปในการจัด

ประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ 

 4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครู            
อยางเปนระบบ 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ 

 

ขอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไดผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรระบุขอมูลใน SAR เพ่ิมเติมใหชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการวางแผนจัดประสบการณ            
การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ เชน เพ่ิมเติมรายละเอียดของการวางแผนการจัด
ประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยวิเคราะหสาระการเรียนรูทองถ่ิน วิเคราะห
เด็กรายบุคคล ออกแบบหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันของคนในทองถ่ิน ดานประเพณี
วัฒนธรรมการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน แลวนําไปใชในการจัดประสบการณและการเรียนรูแบบบูรณาการ         
กับกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม และประเมินผลพัฒนาการเด็กทุกดานตามสภาพจริง เปนตน และวิธีการ
ประเมินครปูฐมวัย เชน ครู ประเมินตนเอง การประเมินโดยเด็กและผูปกครองเด็ก ครูในสถานศึกษาประเมิน 
หรือครูวิชาการ/หัวหนา ระดับชั้นปฐมวัยเปนผูประเมิน เปนตน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC) ของครู
ในสถานศึกษาและในเครือขายครูปฐมวัย เชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูผูสอนระดับปฐมวัยดาน
เทคนิคการประเมินผล จากสภาพจริง จัดกิจกรรมเพ่ือใหถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของครู
ปฐมวัยในเครือขายท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ียอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับปฐมวัย เปนตน และการ
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีของครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใน
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ระดับกลุมของครูระดับปฐมวัยใน สถานศึกษาและการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัด
ประสบการณการเรียนรูของครูในสถานศึกษาหรือกลุมเครือขายท่ีมีผลการจัดการเรียนรูท่ีประสบผลสําเร็จใน
การพัฒนาจนมีการไดรับรางวัล หรือ การยกยองท่ัวไป เปนตน ซ่ึงจะทําให SAR มีคุณคาสามารถใชเปน
ฐานขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษาอยางแทจริง 

 

 14.  การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  

       การศึกษาอยางตอเนื่อง 

       1. ใหความสําคัญกับองคประกอบและข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ตามข้ันตอน PDCA (Plan - Do - Check – Act) เกิดการปฏิบัติงานได

อยางเปนระบบ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

       2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงาน ตระหนักถึงผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุง  พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือท่ีจะแกปญหาไดอยางตรงจุด และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

       3. จัดระบบการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยสถานศึกษาจัดระบบการเรียนการสอน                     

ท่ีสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดแทรกกิจกรรมตามความ

สนใจเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เพ่ิมการปฏิบัติจริง และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กไดอยางเต็มท่ี 

       4. สรางการมีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียของสถานศึกษา ตลอดท้ังรายงานการผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ เปดรับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนการดําเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

 

15.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

      15.1.  การบริหารจัดการศึกษา  

         โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ ไดจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 แผนงาน โดยแบงเปน  

แผนงานบริหารวิชาการ  แผนงานบริหารงบประมาณ  แผนงานบริหารบุคคลและแผนงานบริหารท่ัวไป

ผูบริหาร ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีการกระจายอํานาจในการบริหาร

โดยใหบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานองคกรชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสวน

รวมในการบริหารจัดการ  พัฒนา  มีระบบตรวจสอบถวงดุล  การบริหารท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจน  นําผลการ

ตรวจสอบมาบริหารจัดการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  สงเสริมและตอบสนองความสามารถทางดาน

วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยใชการกระตุนสงเสริมหลายรูปแบบเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมมาก

ยิ่งข้ึน  มีการตัดสินใจในการใชงบประมาณท่ีอยูบนรากฐานของขอเท็จจริง  โดยยึดหลักความตองการและ

ความจําเปนจัดสรรปนสวนรายจาย  ใหพอเหมาะกับกิจกรรม ปฏิบัติงานอยางเปนทีม เพ่ือใหงานบรรลุถึง

วัตถุประสงคเดียวกัน และลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานและสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 

 ผูบริหารสถานศึกษา  

  

 

 

                                
                                         

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา  

    

    

งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารท่ัวไป 

1. การพัฒนาหลักสูตร 

2. พัฒนาผลการเรียนรู 

3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อ    

    การศึกษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนิเทศการศึกษา 

8. การแนะแนวการศึกษา 

9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชมุชน 

11. การประสานความรวมมือการพัฒนาวิชาการกับ 

     สถานศึกษาอื่น 

12. การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล  

     ครอบครัว  หนวยงานสถาบันจัดการศึกษา 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 

2. การสรรหาและบรรจ ุ

    แตงต้ัง 

3. การเสริมสราง   

    ประสิทธิภาพในการ 

    ปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและรักษาวินัย 

5. การออกจากราชการ  

1. การจัดทําและเสนอขอ 

    งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม  

    ประเมินผลและรายงาน 

    การใชงานและผลการ 

    ดําเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ 

    การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารเงิน 

6. การบริหารบัญชี 

7. การบริหารวัสดุและ 

   สินทรัพย 

     

1. ธุรการ 

2. กจิการนักเรียน 

3. อาคารสถานท่ี 

4. สัมพันธชุมชน 

5. ระบบสารสนเทศ 

    

     15.2  วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ และเอกลักษณ 

             ของสถานศึกษา 

     วิสัยทัศน 

   เปนสถานศึกษาท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 

       บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเนนกระบวนการแบบมีสวนรวม 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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     พันธกิจ 

    1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

    2. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพ 

                         ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองตอความแตกตางของแตละบุคคล  

                         และเต็มตามศักยภาพของผูเรียน 

     4. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ   

                         เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                         พอเพียง 

      5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักทฤษฎี PDCA 

     6. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยาง 

                        มีคุณภาพ 

     7. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และภาคเครือขาย 

                        เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

             ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เต็มศักยภาพ 

กลยุทธท่ี 1.1 ปลูกฝงสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

                 สํานึกความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอมและดําเนิน    

                 ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริมความรูและทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี 

                  ตองานอาชีพ   

กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

            สารสนเทศ การสื่อสาร และการสรางนวัตกรรม 

กลยุทธท่ี 1.4 สงเสริมการมีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดมณีไพรสณฑ 
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             ยุทธศาสตรและกลยุทธ (ตอ) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 

พัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักวงจร  

                 คุณภาพ PDCA 

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการและสอดคลอง  

                  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ  

                 ทางวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ  

                 ตอการจัดการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน   

                 การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดมณีไพรสณฑ 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

พัฒนากระบวนการ 

จัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  

                 และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ    

                 แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

                 ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลการ  

                 ประเมินมาพัฒนาอยางเปนระบบ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดมณีไพรสณฑ 

 

      จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

    1. โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมการเปนสังคมแหงการเรียนรู 

    2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินแกปญหา 

                     ไดอยางมีสติสมเหตุสมผล 

   3. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

    4. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

    อัตลักษณของสถานศึกษา 

       พัฒนาความรู  คูคุณธรรม       

     เอกลักษณของสถานศึกษา 

           สุขภาพดี  ชีวีมีสุข  อยูอยางพอเพียง 

     



                                                   สวนที่  2 

                                 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

          ระดับปฐมวัย 

          มาตรฐานดานท่ี 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

          ระดับคุณภาพ ดี 

           วิธีดําเนินการ 

           การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดมณไพรสณฑ ไดมีการกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให

สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการใหเหมาะสมกับวัยของ

เด็กและจัดทําหลักสูตรเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหเด็กเรียนรูและการปองกันตนเองในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตรท่ีมุง

พัฒนาเด็กทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ศักยภาพ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและนําสูการปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีการประสาน

ความรวมมือเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

           มีการดูแลดานอัตรากําลังครูใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีคุณสมบัติเหมาะสม และความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดภาระงานครูอยางชัดเจน สงเสริมใหครูจัดการ

เรียนรูในหลายรูปแบบใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงเสริม

ใหครูไดสืบหาขอมูลและใชเทคโนโลยีในการจัดประสบการณเรียนรู และใชในการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง

และเด็กในการเรียนรูออนไลนในสถานการณท่ีมีโรคระบาด และเพ่ือใหครูไดประสานงาน ในการดําเนิน

กิจกรรมไดอยางรวดเร็ว จัดทําเว็บไซตโรงเรียนและเพจปฐมวัยนารักโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ  เพ่ือเปน

สือ่เผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูปกครองและบุคคลท่ีสนใจ มีการสงเสริมบทบาทครูและบุคลากร    

ในระดับปฐมวัย ใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา โดยเปดโอกาสให

ครูรวมกําหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการทักษะดานตาง ๆ ใหแกเด็ก นอกจากนี้ครูยังมีสวน

รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนครูในสายชั้น และรวมพูดคุยกับผูบริหารเพ่ือรวมสะทอนสภาพ

ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานท้ังในลักษณะรายบุคคลและรายกลุม  สงเสริมบทบาทครูในงานการประกัน

คุณภาพภายใน โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดเก็บรองรอยการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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         ผลการดําเนนิการ 

         โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา

ของสถานศึกษา ของชุมชนและทองถ่ินโดยมีการกําหนดใหสอดคลองตามแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษา 

แบงโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทําใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว          

ในแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ            

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน ปลูกจิตสํานึก เปนพลเมืองท่ีดีตอสังคม        

มีจิตอาสา ใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          มีการพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานและสามารถตรวจสอบได มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาโดยไดรับความรวมมือจากทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของรวมกัน 

พัฒนาและรับผิดชอบรวมกัน มีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความ 

เหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ มีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา และมีการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสวยงามรมรื่น ปลอดภัย ตลอดท้ังมีมาตรการหลักปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาอยางเปนระบบ สงผลใหมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี  
 

         ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

   2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

   3. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑทางการศึกษา 

               5. โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและสื่อสารขอมูลไรสาย 

    6. โครงการซอมแซมอาคารสถานท่ี 
  

         จุดเดน 

         โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบและชัดเจน โดย

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของ

เด็ก ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

ท่ีคํานึงถึงความพรอมของเด็กและความแตกตางระหวางบุคคลนําไปสูการปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ                                   

ตลอดท้ังการจัดประสบการณการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน Online, On-Demand, On-Hand 

         จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. ควรมีสถานท่ีรองรับการใหบริการรับประทานอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ท่ีเหมาะสม       

                    กับวัยและถูกสขุลักษณะ 
   2. ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหนาตางหลังหองเรียน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 



26 
 

         มาตรฐานดานท่ี 2  ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแลจัดประสบการณการเรียนรูและการเลน 

                                 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

         ระดับคุณภาพ   ดี 

         วิธีดําเนินการ 

          โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ ไดกําหนดพันธกิจ ท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการความรู 

ความสามารถเต็มศักยภาพ ตามหลักสูตร กําหนดโดยครู ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กครบ 

ทุกดาน สงเสริมใหครูพัฒนาความรูของตนเองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนผานชองทางออนไลน            

ครูวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคลรวมกับผูปกครองและออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะกับพัฒนาการของเด็กและ

สอดคลองกับมาตรฐานอันพึงประสงคของเด็กท่ีตองการสงเสริม มีการเตรียมความพรอมและปรับรปูแบบการ

จัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

เปนรูปแบบ Learn From Home (Online , On – Demand , On – Hand) ฝายวิชาการใหขอเสนอแนะ 

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม การเลือกวิธีการสอน และสื่อการสอนใหเหมาะสม ท่ีมุงสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู

ผานกิจกรรมท่ีครอูอกแบบ  ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณผานการเลนและการปฏิบัติอยางมี

ความสุขผานหนวยการเรียนตางๆ สงเสริมใหครูไดริเริ่มสรางสรรคผลิตสื่อการสอน ท่ีเปนสื่อวีดีทัศน คลิปวีดีโอ

การสอนตามหนวยการจัดประสบการณดวยตนเอง นอกจากนี้ ระดับปฐมวัยยังไดรับการจัดสรรบุคลากรครู

ตางชาติจากหนวยงานตนสังกัดมาจัดประสบการณการเรียนรูดานทักษะภาษาอังกฤษใหกับเด็ก และครูผูสอน

ไดจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกไขพฤติกรรมและพัฒนาเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยครบท้ัง 4 

ดานจากการจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรู และเขาใจในบทเรียน รวมถึงการประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวัย ท่ีเปนภารกิจสําคัญท่ีเกิดข้ึนควบคูไปกับการจัดประสบการณ

การเรียนรู ครูสามารถเก็บรองรอย หลักฐานการเรียนรูและดําเนินการประเมินพัฒนาการรวมกับผูปกครอง

อยางเปนระบบ เพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีถูกตองและตรงตามความเปนจริง  
 

          ผลการดําเนนิการ 

          ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ สามารถวางแผนและปรับรูปแบบการจัด

ประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  

          ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคล ใชขอมูลจากการวิเคราะหเด็กมาใชในการวางแผนจัด

ประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูออกแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู  โดยใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณแบบ On-Hand, 

On-Demand และแบบออนไลน  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ

อยางมีความสุข โดยมีครูและผูปกครองคอยชี้แนะ ครูผลิตสื่อวีดีทัศ คลิปวีดีโอการสอนเพ่ือใชในการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามสถานการณ มีความสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สงเสริมใหครูไดริเริ่มสรางสรรค
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ผลิตสื่อการสอนดวยตนเอง  เชน คลิปการสอนตามหนวยการจัดประสบการณ คลิปการสอนพ้ืนฐานดานทักษะ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จํานวนและตัวเลข สงผลใหมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี 
 

          ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

                2. รายงานการวิจยัในชั้นเรียน 

               3. โครงการจางเหมาบริการงานสอนภาษาตางประเทศ   

 

          จุดเดน  

                  มีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีดี เอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็ก          

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรู              

โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ครูผูสอนจัดทําคลิปวีดีโอการจัดประสบการณตามหนวยการ

เรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา จัดหากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับชวงวัยใหกับเด็ก จัดทําใบงานประเมินผลการ

เรียนรูใหกับเด็ก และติดตามประเมินผลการเรียนรูของเด็กรวมกับผูปกครอง ผานไลนกลุมในชั้นเรียน เนนให

เด็กลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะการแสวงหาความรู สงเสริมทักษะการคิดใหกับเด็ก ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย          

ท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

      
          จุดท่ีควรพัฒนา 

          1. ควรนํากระบวนการ PLC เขามาใชในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ท่ีสงเสริมทักษะดานการใชภาษา เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการ

สื่อสารสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

         2. ควรใหบุคลากรครูเขารับการอบรมเก่ียวกับการประเมินพัฒนาการเด็กในสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 

   มาตรฐานดานท่ี 3   คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

          ระดับคุณภาพ   ดี 
          วิธีดําเนินการ 

          โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาดานคุณภาพของเด็กปฐมวัยดวยวิธีท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ

ท้ัง 4 ดานเหมาะสมตามวัย ดําเนินจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูการจัด

ประสบการณการเรียนรู ท้ังรูปแบบกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมท่ีเรียนรูตามหนวยการเรียนรู และโครงการ/

กิจกรรม ท่ีเปดโอกาสใหเด็กรวมกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ไดแก กิจกรรมบูรณาการหนวยการเรียนรู กิจกรรมฝกทักษะในแบบเรยีน กิจกรรมตามความ
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สนใจ การดูแลและชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน การทําความสะอาดรางกาย การพักผอน และการ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การระมัดระวังตัวเองในชวงเวลาตาง ๆ การดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรค

ระบาด โดยครูผูสอนดําเนินการออกแบบกิจกรรม เลือกสื่อท่ีสงเสริมใหเด็กเรียนรูใหเหมาะสมตามสถานการณ 

รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบโครงงาน ใหเด็กรูจักกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ     

เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถและนําเสนอผลงานของตนเอง ฝกการนําเสนอความคิดเห็นหรือผลงาน 

ในลักษณะรายบุคคลผานไลนกลุมในชั้น ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะ ดานภาษา  

การแกปญหา และการแสวงหาความรู โดยกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคของเด็กปฐมวัย เนนการลงมือปฏิบัติและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามวัตถุประสงคดวยวิธีการ

สังเกตจากชิ้นงาน การสัมภาษณ โดยครูและผูปกครองประเมินรวมกัน เพ่ือนําผลมาใชในการพัฒนาเด็กตอไป 

  

          ผลการดําเนนิการ 

          ผลการประเมินพัฒนาการเด็กสรุปได ดังนี้ พัฒนาการดานรางกายภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปน            

รอยละ  89.34 พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ภาพรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 78.68 พัฒนาการ            

ดานสังคม ภาพรวมอยูในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 50.16 และดานสติปญญาภาพรวมอยูในระดับดี              

คิดเปนรอย 57.74 

          เด็กมีโอกาสไดเลือกทํากิจกรรมท่ีครูผูสอนออกแบบไวใหตามความสนใจ ไดรับความรูผานสื่อ              

คลิปวีดีโอการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีครูจัดทําข้ึน ทําใหเด็กไดเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 4 สาระ                     

ไดแก เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก เรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติ

รอบตัวเด็ก และเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก สงผลใหเด็กมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณลักษณะ                 

ท่ีพึงประสงค สามารถชวยเหลือตนเองได เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มีสติปญญา มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูไดเหมาะสมตามวัย สงผลใหมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี 

   

          ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แบบสรุปคะแนนประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ

2. แบบประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3. โครงการสงเสริมพัฒนาความสามารถทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

4. โครงการพัฒนาผูเรียนดานดนตรี กีฬา และศิลปะ ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 

5. โครงการปลูกปญญาสรางสมาธ ิระดับปฐมวัย  

6. โครงการจัดประสบการณการเรียนรูดานรางกาย ระดับชั้นอนุบาลปที 1-3 

7. โครงการจัดประสบการณการเรียนรูดานอารมณ จิตใจ ระดับชั้นอนุบาลปที 1-3 

8. โครงการจัดประสบการณการเรียนรูดานสังคม ระดับชั้นอนุบาลปที 1-3 

9. โครงการจัดประสบการณการเรียนรูดานสติปญญา ระดับชั้นอนุบาลปที 1-3 
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          จุดเดน 

 เด็กไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบูรณาการกับสาระการเรียนรู ท้ัง 4 สาระ ซ่ึงหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดมีความสอดคลองกับสาระ        

การเรียนรู เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซ่ึงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           

เด็กไดเรียนรูผานคลิปวีดีโอท่ีครูผูสอนจัดทําข้ึนสรางความเขาใจในเนื้อหาตามหนวยการเรียนรู เด็กมีโอกาส          

ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง รูจักคิดหาคําตอบโดยมีครูและผูปกครองชวยชี้แนะทําใหเด็กไดรับการ

พัฒนาและมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดี สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนักและสวนสูงท่ีสอดคลอง

ตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข             

          จุดท่ีควรพัฒนา 

            ควรสงเสริมความสามารถพ้ืนฐานสําหรับเด็กปฐมวัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา           

และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามวัย และสอดคลองกับการเรียนรู            

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ ดี 

  จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ผลการประเมินสรุปวา อยูในระดับคุณภาพ ดี  

  มาตรฐานดานท่ี  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดี  

  มาตรฐานดานท่ี  2  ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแล และจัดประสบการณการเรียนรู และการเลนเพ่ือ 

                         พัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดี 

  มาตรฐานดานท่ี  3  คุณภาพของเด็ก อยูในระดับคุณภาพ ดี 

  สถานศึกษามีการวางแผน กําหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยมีการประเมินและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของทุกภาคสวน มีอัตราครูท่ีเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ในอัตราสวน 1 : 24 ครูไดรับการพัฒนาและ

ฝกอบรมตามเกณฑการพัฒนา สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีความสะอาดเรียบรอย 

และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู อยางหลากหลายสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูบริหารติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนาและสอดคลองกับเปาหมาย         

การพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุง แกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดให

บุคลากร  มีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินงาน จนไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ สงผลใหผลการ

ประเมินในมาตรฐานดานท่ี 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดี  

        ครมีูการออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสมดุล

และเปนไปตามวัย โดยการมีสวนรวม ของผูปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยใหผูปกครองมีสวนรวมใน

การประเมินพัฒนาการและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหา

รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน ครูผูสอนจัดทําคลิปวีดีโอการจัดประสบการณ    

ตามหนวยการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา จัดหากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับชวงวัยใหกับเด็ก จัดทําใบงาน

ประเมินผลการเรียนรูใหกับเด็ก และติดตามประเมินผลการเรียนรูของเด็กรวมกับผูปกครอง ผานไลนกลุมใน 

ชั้นเรียนเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะการแสวงหาความรู สงเสริมทักษะการคิดใหกับเด็ก ผานกิจกรรม 

ท่ีหลากหลายท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สงผลใหผลการประเมินในมาตรฐานดานท่ี 2 ครู/ผูดูแลเด็ก

ใหการดูแลและจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับคุณภาพ ดี 

       สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก อยางหลากหลาย สอดคลองกับจุดเนนของ

สถานศึกษาและสภาพของชุมชน ทองถ่ิน เด็กไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย        

โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับสาระการเรียนรู ท้ัง 4 สาระ ซ่ึงหนวยการเรียนรูท่ี

กําหนดมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซ่ึงในสถานการณการแพรระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เด็กไดเรียนรูผานคลิปวีดีโอท่ีครูผูสอนจัดทําข้ึนสรางความเขาใจในเนื้อหาตามหนวย           

การเรียนรู เด็กมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง รูจักคิดหาคําตอบโดยมีครูและผูปกครองชวยชี้แนะ

ทําใหเด็กไดรับการพัฒนาและมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดี สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนักและ

สวนสูงท่ีสอดคลองตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สงผลใหมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็ก

อยูในระดับ ดี    
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาเพ่ือนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
      โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา
บูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ครูสามารถออกแบบ         
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คำนึงถึงความพร้อม
ของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่  
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น 
Online, On-Demand, On-Hand  
  

   การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
      1. ควรมีสถานที่รองรับการให้บริการ
รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล  
ที่เหมาะสมกับวัยและถูกสุขลักษณะ 
      2. ควรติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลัง
ห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก 
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มาตรฐานที่  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์  
      การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
       โรงเรียนได้จัดให้มีการบริการที่ดี เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยคำนึงถึง
พัฒนาการและความสนใจของเด็ก ครูผู้สอนจัดทำ
คลิปวีดีโอการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษา จัดหากิจกรรมที่เหมาะสม
กับช่วงวัยให้กับเด็ก จัดทำใบงานประเมินผลการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก และติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ของเด็กร่วมกับผู้ปกครอง ผ่านไลน์กลุ่มในชั้นเรียน 
เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดให้กับเด็ก ผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    

   ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์  
      การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
       1. ควรนำกระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ   และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษา เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา         
ที่สองในการสื่อสารสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
       2. ควรให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การประเมินพัฒนาการเด็กในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 

 

 

มาตรฐานที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 
      เด็กได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัยโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ ทั้ง 4 สาระ 
ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           

   คุณภาพของเด็กปฐมวัย          
             
      ควรส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โคโรนา 2019 เด็กได้เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอที่ครูผู้สอน
จัดทำขึ้นสร้างความเข้าใจในเนื้อหาตามหน่วย           
การเรียนรู้ เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม         
ด้วยตนเอง รู้จักคิดหาคำตอบโดยมีครูและผู้ปกครอง
ช่วยชี้แนะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาและมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายท่ีดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
มีน้ำหนักและส่วนสูงที่สอดคล้องตามเกณฑ์ของ         
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
           โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยได้บรรจุโครงการ
เพ่ือดำเนินการในปีการศึกษา 2565  ในแผนพัฒนาการศึกษา  2561-2565  และแผนประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 ดังนี้ 
           1. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างโรงอาหารพร้อมจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีประจำโรงอาหาร เพ่ือใช้ 
               สำหรับการให้บริการรับประทานกลางวันสำหรับเด็ก  
           2. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กดัดหน้าต่างหลังห้องเรียน เพ่ือเป็นการเพ่ิม 
               ความปลอดภัยสำหรับเด็ก 
           3. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning     
              Community 

           4. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
           4. โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี   
               พัฒนาการทางด้านภาษาใช้สื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
           5. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           .   
.              โดยดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียน ICT ระดับปฐมวัย                    
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
   1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ    
               การจัดการเรียนรู้ 
   2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโดยส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
               ทางวิชาชีพ 
   3. พัฒนาคุณภาพของเด็กโดยส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
           1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ   
               การก่อสร้างโรงอาหารพร้อมจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีประจำโรงอาหาร และโครงการติดตั้ง ตะแกรง  
               เหล็กดัดหน้าต่าง 
           2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ   
              การจ้างผู้ปฏิบัติงานสอนทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 



ส่วนที่  4 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 

 

 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน  (Best Practicess)     การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์                        
                                                    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คำสำคัญ        การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ,  จดัประสบการณ์การเรียนรู้  
ประจำปีการศึกษา      2564 
 
1. บทนำ 
    กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 
  สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบสำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ นอกเหนือจากตัวผู้สอนและผู้เรียน เทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอนก็คือ เป็น
ตัวกลางหรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่นำเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของ
ผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียนเพ่ือทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบัน สื่อมีหลายประเภท หลาย
รูปบบ ให้ผู้สอนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน 
สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ สื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอมีความทันสมัย และ
อยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ 
       โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะ ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจของเด็ก 
ในการเรียนรู้ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ 
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    สภาพทั่วไป 
   โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ระดับปฐมวัย มีจำนวนนักเรียน 319 คน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 - 3  มีจำนวนห้องเรียน จำนวน 12 ห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักเรียน
ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่แตกต่างกัน อีกท้ัง
นักเรียนมาจากหลายตำบลหลายอำเภอ และมีนักเรียนที่เป็นชาติพันธ์  
 

    ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
           ทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูได้ร่วมมือกันออกแบบ วางแผน              
การจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนรอบด้าน          
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะพ้ืนฐาน ในการเรียนรู้           
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ดังนี้ 

1. ผลิตสื่อคลิปวีดีโอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย                
ทั้งหมด 4 สาระการเรียนรู้ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว และเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

2. สร้างกลุ่มไลน์ประจำชั้นเรียนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
3. จัดทำรายงานการพัฒนาและนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4. ครูจัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับเด็ก 
5. นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานวัดและประเมินผล 

และประธานกลุ่มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
6. ประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินโดยผู้ปกครอง 

          7. เผยแพร่สื่อที่จัดทำให้กับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.manee.ac.th และสื่อโซเชียล Youtube 
  วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
   เพ่ือให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยีและใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด           
ของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  เป้าหมาย   
   1)  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ครูร้อยละ 85 มีการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อและใช้ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก  
   2)  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่ผลิตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
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ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

2.  แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมการ (Planing) 
        1.1 ประชุม  ชี้แจง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
        1.2 ประชุมผู้ปกครอง  ทำความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครอง 
       1.3 ศึกษาข้อมูลนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที่ 2  ขั้นดำเนินการ (Do) 
       2.1 ครูผู้สอนผลิตสื่อคลิปวีดีโอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
           2.2 นำสื่อที่ผลิตไปใช้ในการจัดประสบการณ์ตามแผน 
       2.3 จัดทำรายงานการพัฒนาและนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้      
ขั้น 3  ขั้นการตรวจสอบ  (Check) 
      3.1 นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล และประธานกลุ่มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
      3.3 ตรวจสอบจากผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
          3.4 ตรวจสอบจากประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ประเมินโดย
ผู้ปกครอง 
 ขั้น 4  ขั้นปรับปรุง  (Act) 
      4.1 จัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับเด็ก 
     
 

3.  ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แผนภูมิแสดงผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประเมินโดยผู้ปกครอง ผ่านโปรแกรม Google form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อคลิปวีดีโอบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ ด้านข้อมูล
เนื้อหา ดังนี้ 

1. สื่อมีเนื้อหาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก 
2. สื่อมีความครบถ้วนของเนื้อหาอยู่ในระดับ มาก 
3. สื่อมีความเหมาะสมในการเข้าสู่บทเรียนอยู่ในระดับ มาก 
4. สื่อมีเนื้อหามีความชัดเจนและครอบคลุม เข้าใจง่ายอยู่ในระดับ มาก 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อคลิปวีดีโอบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ ด้านรูปแบบ 
ดังนี้ 

1. สื่อมีสีและขนาดของตัวอักษร อ่านง่าย ชัดเจน เหมาะสมและถูกต้องอยู่ในระดับ ดีมาก 
2. สื่อมีภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก 
3. สื่อมีความน่าสนใจ เหมาะสม กลมกลืน ดึงดูดใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
4. สื่อมีการออกแบบ มีรูปแบบที่เหมาะสมและมีความสวยงามอยู่ในระดับ ดีมาก 
5. สื่อรูปภาพที่ใช้มีความสวยงามอยู่ในระดับ ดีมาก 
6. สื่อใช้รูภาพเหมาะสมกับเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ได้ดีอยู่ในระดับ ดีมาก 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อคลิปวีดีโอบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ ด้านการใช้งาน 
ดังนี้ 

1. สื่อมีการใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับ ดีมาก 
2. สื่อมีความคงทนแข็งแรงอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้สื่อคลิปวีดีโอบูรณาการหน่วยการเรียนรู้  ด้านการ
นำไปใช้ เนื้อหาหรือข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. บางครั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี 
2. น่าจะเพ่ิมกิจกรรมใหเด็กเยอะๆ 
3. อยากให้เรียนกับครูมากกว่า เด็กจะได้เข้าใจมากข้ึน 
4. อยากให้โรงเรียนเปิดปกติ 
5. ไม่มี เด็กให้ความสนใจและเรียนได้ 
6. เด็กสนใจดี 
7. สะดวกกับผู้ปกครองดี เปิดให้ลูกดูหลังเลิกงานได้ 
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4.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของคณะครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน            
          และชุมชน 
  2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
  3. มีการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ 
          และเป็นที่ปรึกษาให้กับทางโรงเรียน 
  4. มีการนิเทศกำกับติดตามผลการประเมิน 

 
5.  แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  1. จัดทำโครงการและเสนอโครงการบรรจุลงในแผนงานของสถานศึกษา เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 
  2. ดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
     
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน /ขยายผล และหรือรางวัลที่ได้รับ 
 - 
 

    7.  ภาคผนวก 
   - ภาพการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรุ้โดยใช้สื่อที่จัดทำและการเผยแพร่สื่อ 
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ภาพนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
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ภาพนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
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เผยแพร่สื่อท่ีจัดทำให้กับผู้ที่สนใจผ่านสื่อโซเชียล Youtube  
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เผยแพร่สื่อท่ีจัดทำให้กับผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.manee.ac.th   
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ภาคผนวก 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย            

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผล          
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ            60.00 75.00 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การบริหารจัดการบคุลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  57.50 70.83 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   55.63 61.62 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้    60.71 82.22 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน   65.00 82.22 ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 59.77 
ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

75.58 
ดี 

ผ่าน 

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้            
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวยั 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน         63.00 76.34 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ    70.00 79.01 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญัญา ภาษาและการสือ่สาร  64.00 79.01 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม 
                 และความเป็นพลเมอืงดี    

70.00 82.22 ผ่าน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อ                 
                 ในช้ันถัดไป       

60.00 81.48 ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 65.40 
ดี 

79.61 
ดี 

ผ่าน 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เด็กมีการเจรญิเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   53.33 90.07 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย             70.00 81.19 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว    70.00 77.90 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณจ์ิตใจ     60.00 86.42 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์   60.00 75.01 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร   55.00 69.41 ผ่าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองด ี 57.50 78.29 ผ่าน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 60.83 
ดี 

79.76 
ดี 

ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 
62.00 

ดี 
78.32 

ดี 
ผ่าน 

 





 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ - ร้อยละ 60 สถานศึกษาบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ  
- ร้อยละ 60 สถานศึกษามี และใช้หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 60 สถานศึกษามีการจัดข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
  สรุปตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภท
ตามหน่วยงานที่สังกัด 

- ร้อยละ 60 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละ 6๐ ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 7๐ ครูมีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
- ร้อยละ 4๐ มีการจัดอัตราส่วนของครูอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  สรุปตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ 

๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัย 

- ร้อยละ 55 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละ 50 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
- ร้อยละ 50 สถานศึกษามีระบบจัดการพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย 
- ร้อยละ 60 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
- ร้อยละ 60 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
- ร้อยละ 70 มีระบบดูแลการเดินทางอย่างปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
- ร้อยละ 50 มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 50 มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ 
  สรุปตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๓ 
 

 
 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้  
 

- ร้อยละ 75 มีการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
- ร้อยละ 75 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจ
สุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
- ร้อยละ 55 มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน            
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละ 60 มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
- ร้อยละ 50 มีการจัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
- ร้อยละ 50 มีระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 
- ร้อยละ 60 มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการ
ใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 
  สรุปตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ 

๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 

- ร้อยละ 70 มีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและ
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 70 มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ร้อยละ 50 สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ร้อยละ 70 มีคณะกรรมการดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ  สถานพัฒนา
ปฐมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ 59.๗๗   อยู่ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ดี 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน - ร้อยละ 60 ครูจัดทำแผนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและ
ประเมินผล 
- ร้อยละ 65 ครูจัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
 

 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน (ต่อ) 

- ร้อยละ 65 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
- ร้อยละ 60 ครูเลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่พอเพียง เหมาะสม ปลอดภัย 
- รอ้ยละ 65 ครูเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผล
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ 

- ร้อยละ 75 มีการจัดให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วน
ในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
- ร้อยละ 65 มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  
- ร้อยละ 70 มีการตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
- ร้อยละ 70 มีการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 70 มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม
กำหนด 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 

- ร้อยละ 70 ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส  ลองทำ คิดตั้ง
คำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่าง 
- ร้อยละ 65 ครูจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก 
เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 ครูจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการ
ดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น  
ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่าน
ที่ถูกต้อง 
- ร้อยละ 65 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ 
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 ครูจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ 
 

 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี 

- ร้อยละ 70 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
มั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
- ร้อยละ 75 ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง 
ได้แสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ 
- ร้อยละ 65 ครูจัดประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรม   ให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวเข้าสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

- ร้อยละ 60 ครูจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก
ค่อยปรับตัว ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
- ร้อยละ 60 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา              
ในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ ๑ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐  อยู่ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๓.๑. เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุข
นิสัยที่เหมาะสม 
 

- ร้อยละ 60 เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน  
ซึ่งมีบันทึกเป็นราบบุคคล 
- ร้อยละ 60 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  ในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
- ร้อยละ  40 เด็กมีสุขภาพ  ช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ 

๓.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๓.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว - ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
- ร้อยละ 70 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ 
 

 
 
 
 



 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

๓.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

- ร้อยละ 70 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
- ร้อยละ  70 เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ อย่างสมวัย            
ซึ่งรวมการเล่นการทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
- ร้อยละ 40 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ    
ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๓.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้
และสร้างสรรค์ 

- ร้อยละ 60 เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
- ร้อยละ 60 เด็กสามารถสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบจำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
- ร้อยละ 50 เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
- .ร้อยละ 65  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้
สมวัย 
- ร้อยละ 65 เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 

๓.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการ
สื่อสาร 

- ร้อยละ 40 เด็กฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนคำ และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับ
พัฒนาการ 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอน
พัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 
- ร้อยละ 60 เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย           
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคย  กับภาษาอ่ืนด้วย 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ 

๓.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มี
วินัย และความเป็นพลเมืองดี 

- ร้อยละ 60 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ร้อยละ 55 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- ร้อยละ 55 เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้ง
ผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง   อย่างสร้างสรรค์ 
- ร้อยละ 60 เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๐  อยู่ระดับ ดี 



 

 

 
                     เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 

                         80 – 100     = (ดีมาก) 
60 – 79.99  = (ดี) 
40 – 59.99  = (ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น) 
0 – 39         = (ต้องปรับปรุง) 
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