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ส่วนที่ ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคชีัย) ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม   (ระดับ 5) 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม   (ระดับ 5) 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ   (ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ : ๕  (ยอดเย่ียม) 

2. วิธีการพัฒนา ผลการด าเนินงาน หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชยั) ด าเนินการพัฒนาให้เด็กมมีาตรฐานด้านคณุภาพเด็ก ดังน้ี 
          ๒.๑ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตาประสานสมัพันธไ์ดด้ี 
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย  
           ๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด ้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สกึได้เหมาะสม รู้จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตสานึกและคา่นิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
           ๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิท่ีดีของสงัคม เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การย้ิมทักทาย และมีสัมมาคารวะกบัผูใ้หญ่ เป็นต้น ยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
           ๒.๔ ส่ง เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใหผู้อ่ื้นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสยั และพยายามค้นหาคาตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3
ข้ึนไป

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ี
ได้ระดับ 3 ข้ึนไป

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้น
ไป

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

อนุบาล ๒ ๒๑ 95.45

อนุบาล ๓ ๒๒ 97.14
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป

คะ
แน
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ฉล

ี่ย

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้น

ไป
อนุบาล ๒ ๒๑ ๙๗.๔๓
อนุบาล ๓ ๒๒ ๙๙.๒๙

๓. ผลการด าเนินงาน  
   จากการด าเนินงานพัฒนาให้เด็กมีมาตรฐานด้านคณุภาพเด็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
ได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เด็กในระดับปฐมวัยมีมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ท้ังหมดจ านวน ๔๓ คน  มีเด็กท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐ เทียบ
ระดับคุณภาพ ๔  คุณภาพมาตรฐาน ดีเลิศ 

      ๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด ้     
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึน
ไป
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป
อนุบาล ๒ 21 92.86

อนุบาล ๓ 22 88.57
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จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3 ข้ึน
ไป

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีได้ระดับ 3

ขึ้นไป
อนุบาล ๒ ๒๑ ๙๐.๔๗
อนุบาล ๓ ๒๒ ๙๓.๙๓

                 ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิท่ีดีของสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ๔  มีพัฒนาการด้านสตปัิญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

๔. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๔.๑ การบันทึกและสรปุผลการสงัเกต  
     ๔.๒ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

     ๔.๓ สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

     ๔.๔ แบบบันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูงของเด็ก 

     ๔.๕ สถิติการมาเรียน 

     ๔.๖ รายงานกิจกรรมรา่งกายของหนู 

     ๔.๗ รายงานกิจกรรมร้องเลน่เต้นร า 

     ๔.๘ รายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  

     ๔.๙ รายงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

     ๔.๑๐ รายงานกิจกรรมย้ิมสวยแก้มใส 

     ๔.๑๑ รายงานกิจกรรมลลีาน้องหนู 

     ๔.๑๒ รายงานกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์ 
     ๔.๑๓ รายงานกิจกรรมสนับสนุน 

     ๔.๑๔ รายงานกิจกรรมสรา้งสมาธิ 
     ๔.๑๕ รายงานกิจกรรมเด็กดมีีวินัย 

     ๔.๑๖ รายงานกิจกรรมของหายได้คืน 

     ๔.๑๗ รายงานกิจกรรมเล่นปนเรียน 

     ๔.๑๘ รายงานกิจกรรมทูตน้อยวัฒนธรรม 

     ๔.๑๙ รายงานกิจกรรมสือ่สารสิง่สงสยั 

     ๔.๒๐ รายงานกิจกรรมบอกเลา่เอาความ 

     ๔.๒๑ รายงานกิจกรรมภาษาพาเพลิน 

     ๔.๒๒ รายงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

     ๔.๒๓ รายงานกิจกรรมเปิดหน้าตา่งความคิด 

     ๔.๒๔ รายงานกิจกรรมรกัการอ่าน/หนูน้อยนักอ่าน 

     ๔.๒๕ รายงานโครงการสง่เสริมพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัท่ีดีและดแูลความปลอดภัยของตนเอง 

     ๔.๒๖ รายงานโครงการสง่เสริมพัฒนาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ 
     ๔.๒๗ รายงานโครงการสง่เสริมพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิท่ีดีของสงัคม 

     ๔.๒๘ รายงานโครงการสง่เสริมพัฒนาการด้านสตปัิญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้  
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
ผลการประเมินตอนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สัง เคราะห์เพ่ือสรุปน าไปเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตรงตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียน จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผล
การประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังน้ี 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

๑. สถ านศึกษาได้จัดกิจกรรมการเร ียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน  
๒. เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  
ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ให้เด็กในระดับปฐมวัยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ 
(วัดสามัคคีชัย) มีผลพัฒนาการท่ีเป็นจุดเด่น ด้าน
ร่างกาย และสังคม อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 

 

๑. ผลพัฒนาการด้านอารมณ์  และด้านสติปัญญา 
จะต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในระดับ ดีเลิศ 
หรือยอดเย่ียมในปีต่อไป  

แนวทางการพัฒนา (การน าจุดท่ีควรพฒันามาแกไ้ข) 
   ๑. สนับสนุนการฝึกให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
   ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT และการใช้สื่อโซเชียลท่ีถูกวิธี 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ :   ๕  (ยอดเย่ียม) 

๒. วิธีการพัฒนา  
สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมดา้นวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดลอ้มและสือ่เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกนัคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังน้ี 
          ๒.๑ มีหลักสตูรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย เน้นการเรียนรู้ผ่านการเลน่
และการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก             
          ๒.๒ สถานศึกษาจัดครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรี ยนการสอนอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 



๒๓ 
 

 

          ๒.๓ สถานศึกษามีการสง่เสรมิใหค้รูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณท่ี์ส่งผลต่อคณุภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความตอ้งการของครูและสถานศึกษา 
          ๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุม่ มีมุมประสบการณ์ สื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
          ๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
          ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศกึษา การชีแ้นะระหว่างการปฏิบัติงานท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพ
มาตรฐานของสถานศกึษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสใหผู้้เกีย่วข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม  

๓. ผลการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ส่ง เสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงานมาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ เทียบระดับคุณภาพ ๕  
(ยอดเย่ียม) 
 

๔. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          ๔.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
          ๔.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
          ๔.๓ รายงานโครงการ/กิจกรรม  
          ๔.๔ รายงานประจ าปีของโรงเรียน (SAR) 
          ๔.๕ รายงานการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
          ๔.๖ ค าสั่งของโรงเรียน  
          ๔.๗ บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
          ๔.๘ แฟ้มสะสมงานของครู  
          ๔.๙ แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน  
          ๔.๑๐ ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร  
          ๔.๑๑ ป้ายบุคลากร 
          ๔.๑๒ แบบส ารวจความพึงพอใจ รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ   
          ๔.๑๓ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  
          ๔.๑๔ รายงานกิจกรรมอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน 
          ๔.๑๕ รายงานกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
          ๔.๑๖ รายงานกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคม 
          ๔.๑๗ รายงานกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ  



๒๔ 
 

 

นักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
          ๔.๑๘ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
          ๔.๑๙ รายงานกิจกรรม ๑ ครู ๑ สื่อ ๑ ภาคเรียน 
          ๔.๒๐ รายงานกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
         สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากร ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคณุภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังน้ี 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

๑. สถานศึกษาจัดครูประจ าการท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒. สถานศึกษามกีารสง่เสริมใหค้รมูีความเชีย่วชาญ
ด้านการจัดประสบการณท่ี์ส่งผลต่อคณุภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความตอ้งการของครูและสถานศึกษา 
๓. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษา 
๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ สื่อ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

 

๑. มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 
๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการ
ชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
 
           
. 

แนวทางการพัฒนา (การน าจุดท่ีควรพฒันามาแกไ้ข) 
  ๑. พัฒนาระบบการประเมินและพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัยและ    
บริบทของท้องถิ่น 
  ๒. สนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

 
มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ : ๔ (ดีเลิศ) 

๒. วิธีการพัฒนา  
           ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุเต็มศกัยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสรา้ง
โอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผสั  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 
           ๒.๑ จัดประสบการณท่ี์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศกัยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
           ๒.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขครูจัดประสบการณท่ี์
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง อิสระ  ตามความต้องการ  ความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
           ๒.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลความสะอาดของห้องเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก  
           ๒.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยการสังเกต แฟ้ม
สะสมงาน และวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
 

๓. ผลการด าเนินงาน 
     จากการพัฒนามาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยด าเนินการ ดังน้ี 
     ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
     ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
     ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
     ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
     ผลการด าเนินงาน มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณท่ี์เน้นเด็กเป็นส าคัญ เทียบระดับคุณภาพ ๔ (ดีเลิศ) 

๔. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๔.๑ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
     ๔.๒ แผนการจัดประสบการณ์ 



๒๖ 
 

 

     ๔.๓ บันทึกการนิเทศ 
     ๔.๔ แฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล 
     ๔.๕  สภาพบรรยากาศในห้องเรียน/ สื่อเทคโนโลยี/มุมประสบการณ  ์
     ๔.๖ ป้ายนิเทศ 
     ๔.๗ หลักฐานการใช้สื่อเทคโนโลยี 
     ๔.๘ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
     ๔.๙ รายงานกิจกรรมกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
     ๔.๑๐ รายงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
     ๔.๑๑ รายงานกิจกรรมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
     ๔.๑๒ รายงานกิจกรรมการบันทึกผลหลังการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ  
     ๔.๑๓ รายงานกิจกรรมการจัดท าเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล  

๕. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติ
ด้วยการลงมือกระท า สร้างองค์ความรู้ได้จากการ
ปฏิบัติจริง 
๒. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

๑. ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูผู้สอนทุกคนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   
๒. น าเทคโนโลยี สื่อ ICT มาใช้ในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนา (การน าจุดท่ีควรพฒันามาแกไ้ข) 
  ๑. พัฒนาด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT  
  ๒. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
  ๓. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ ความจ าเป็น ของโรงเรียนและความตอ้งการของ
ครูอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ/ระดับ
คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณาท่ี  ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๗๖ 94.37 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณจ์ติใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๗๖ 98.36 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๗๖ 95.64 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสือ่สารได้มีทักษะการคิดพืน้ฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๗๖ 92.20 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน ดี ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดี ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ดี ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ดี ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 


