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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาขุน  ทีอ่ยู่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลพะแสง  อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายจรัญ  ทองปัสโนว์ เบอร์โทรศัพท์ 077-954343    
E-mail : bantakhunschool@gmail.com 
จ านวนครู  14  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  181  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  46  คน ระดับประถมศึกษา  135  คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านตาขุนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รวม 46 คน 
ครูผู้สอน 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก 
ระดับปฐมวัย 46 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 44 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 
2 คน  กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก 
ร้อยละ 96 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านตาขุนได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านตา
ขุน ร้อยละ100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านตาขุนทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุน ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุนทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับ
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ปฐมวัยโรงเรียนบ้านตาขุน ร้อยละ99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านตาขุนมีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 
กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุน มี
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านตาขุนได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนมีครูเพียงพอต่อ
ชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC 
กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครู
โรงเรียนบ้านตาขุนมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านตาขุนมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนมีการจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านตาขุน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนมีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนมี
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ
ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านตา
ขุนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดย
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนได้มี
การจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านตาขุนได้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านตา
ขุนมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านตาขุนได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านตาขุนมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
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หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้าน
อนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านตาขุนมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อน
เข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
ต าบลพะแสง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความ
สะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน
เพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 
รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม 
ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญmทางชาติ 
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้
วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านตาขุนได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  
การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านตาขุน ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของ
เด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสม
ปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการ
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อบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครดู้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะ
การสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  
มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ

ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่าน
เล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
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พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
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สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -   รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มี

ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 
3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
4)  โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

                   โรงเรียนบ้านตาขุน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2560 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยง
เด็กปฐมวัย 

 
- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
จัดประสบการณ์ -  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- กิจกรรมอบรมคูปองครู 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกบัวัย 
  

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 


