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ค าน า 
 
 เอกสาร“รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 ฉบับน้ื จัดท าข้ึนเพ่ือรายงานผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
ในปีการศึกษา   2563  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหน่ึง คือให้จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เน้ือหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียน 
อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ินแหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ที่ระบุงาน โครงการกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็น
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงาน ต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 

 
       

                 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ข 

 

สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า 
 
ค าน า   
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ..........................................................................................................  1 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ............................................................................................................   6 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา .......................................................................    35 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ........................    50 
ส่วนท่ี 4 เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน  
“วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา ........................................................... 53 
ภาคผนวก ก แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ...................................    61 
ภาคผนวก ข ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย    
   ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย………………      85 
ภาพประกอบรายงาน................................................................................................................... 107 
ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพ.......................................................................................... 116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดท า นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว 

บทน า 
      โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้ังอยู่เลขที่ 
107/9 ถนนราษฎร์คะนึง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 043–237589 
โทรสาร  043–235436  E-Mail: nonchai@hotmail.com  เว็บไซด์  http://www.nonchai.ac.th/ สังกัด ส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่  9  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  26  ห้องเรียน โรงเรียนมีเน้ือที่ 36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา มีผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน  คือ 
1) นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2561 ถึงปัจจุบัน 2) ดร.ภัททิรา  ช ากรม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่บริหารฝ่าย
วิชาการและฝ่ายบุคลากร และ 3) นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีครูประจ าการ จ านวน 34 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 8 คน พนักงานสายสนับสนุน
แยกเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ จ านวน 
1 คน นักการภารโรง จ านวน 4 คน แม่ครัว จ านวน 2 คน และพนักงานขับรถ จ านวน 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 52 คน 
สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมของจังหวัดขอนแก่น สถานที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้กับบึงทุ่ง
สร้าง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่   ท่ีมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตด้านเกษตรกรรม คือ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ของคน
ในท้องถ่ินหลายร้อยปี มีวัฒนธรรมประเพณีตามรอยแดนดินถ่ินอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) มีวัดไทยที่ส าคัญอยู่ 2 แห่ง คือ วัดมรรค
ส าราญ และวัดโนนชัยวนาราม  ในปัจจุบันวิถีชุมชนท้องถ่ินได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จากการย้ายที่อยู่อาศัยของคน
ในชุมชน มีหลากหลายเชื้อชาติ นับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนลดน้อยถอยลงไป แต่ก็ยัง
คงไว้ในกิจกรรมที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอตลอดมา เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ประเพณีบุญข้าวจี่ งานบุญ
แห่พระเวสสันดร  ประเพณีผูกเสี่ยว งานบุญสงกรานต์ก่อกองทราย งานบุญประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟ ฯลฯ โดย
ภาพรวมดังกล่าว วิถีชุมชนท้องถ่ินได้ส่งผลมาถึง  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้มีเอกลักษณ์เป็น โรงเรียน
วิถีชุมชนท้องถ่ิน และสร้างบุคลิกลักษณะให้เกิดกับนักเรียนมีอัตลักษณ์เป็นบุคคลที่ กิน อยู่ เป็น (กินเป็น และอยู่เป็น) อย่างเด่นชัด 
นักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะความรู้ (3R 8C) มีทักษะชีวิต และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารตามท่ีเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน 
             
ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี, แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563-2564, แผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2563  มีการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการอิ่ม
ท้องมื้อเช้า   โครงการอาหารกลางวัน  โครงการปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนโครงการเย่ียมบ้าน โครงการสายใยแห่ง
ครอบครัวอนุบาล โครงการส่งเสริมการท าประกันชีวิต  โครงการกองทุนเสมอภาค  โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ    โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน   โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา
ท้องถ่ิน LCE  ฯลฯ   บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บัญชีโครงการต่าง ๆ รายงานโครงการต่าง ๆ   รายงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   เอกสารประกอบหลักสูตร  บันทึกการจัดการประชุมจัด
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียนกับผู้อ านวยการโรงเรียน  แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ บันทึกเวรประจ าวัน   รายงานการซักซ้อมป้องการอัคคีภัย รายงานการดูแล
ป้องกันโรคไข้เลือดออก มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร้างความปลอดภัย มาตรการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็น
โรงเรียนปลอดขยะ และรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ 



๒ 

 
สถานศึกษาจะมีแผนพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มี

การสร้างความมีส่วนร่วมตามข้ันตอนวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมและย่ังยืนจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง สร้างหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงกับชีวิตในสังคมจริง 
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นหลักสูตรต้นแบบ สามารถเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ท่ีจ าเป็นในสังคมปัจจุบัน  

 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 256๓ แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์,ทะเบียนสื่อ แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ,รายงานกิจกรรมโครงงานต่างๆ  รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยในชั้น
เรียน โครงการนิเทศภายใน โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ   โครงการจัดหาสื่อและนวัตกรรม   โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน   กิจกรรมจิตศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา บันทึกข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน  รายงานกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง บันทึกการประชุมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  รายงานประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 

สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่หลากหลายใน

รูปแบบบูรณาการ จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง( Learning by doing) ที่เน้น
กิจกรรมแบบบูรณาการ การเรียนรู้จากฐานปัญหา (Problem based Learning) การเรียนรู้แบบสร้างและพัฒนานวัตกรรม หรือ
เรียกว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning) สามารถน าผลการเรียนรู้น าเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการสร้างเครือข่ายขยายผลในกลุ่มผู้บริหาร คณะครู ทั้งภายในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและสังกัดอื่น ตลอดทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
หลักฐานสนับสนุน ได้แก่รายงานโครงการหนูน้อยสุขภาพดี รายงานโครงการดรุณธรรม อ.2-อ.,รายงานโครงการกิน อยู่ 

เป็น, 3, รายงานโครงการออมทรัพย์, รายงานโครงการศกึษาเรียนรู้นอกห้องเรียน,รายงานโครงการ,กิจกรรมจิตศกึษา บันทึกการ
ด่ืมนม แบบบันทึกการตรวจสุขภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 256๓ แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังการจัด
ประสบการณส์ื่อประกอบการเรียนการสอน,ทะเบียนสื่อ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน รายงานการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างเด่นชัด ได้แก่ โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล โครงการหนูน้อยสุขภาพดี โครงการศึกษาเรียนรูน้อกห้องเรียน โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  อ.3 
โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการอ่าน โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้  แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก แฟ้มกิจกรรมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา แบบบันทึกข้อมูลพัฒนาการ (ECE) 

สถานศึกษามีแผนที่จะพัฒนาตนเอง ดังน้ี  
การส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สืบค้นกระบวนการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับตนเอง  กล้าพูด กล้าคิด กล้าเป็นผู้น าและผู้ตาม กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเหลือตนเองได้  สร้างความมั่นใจ
ในตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ในกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ด้วยโครงงาน มีเวทีการน าเสนอแลกเปลี่ยนผลงานและนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง มีการน าไปใช้และ
เผยแพร่นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมแก้ปัญหากระตุ้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลงรับผิดชอบทุกคน ร่วมแรง  ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีพฤติกรรม 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู และส านึกรักษ์ท้องถ่ิน )พร้อม
ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมผู้เรียนให้สืบค้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน กล้าพูด กล้าคิด กล้าน า กล้าตาม กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



๓ 

 
 
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
ชื่อผลงาน   
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนชัย 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นหาตัวตน เข้าใจตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์สร้างเป้าหมายพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต 
ทักษะสังคม และทักษะอาชีพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา(Project-Based Learning (PBL) 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review (AAR) เกิดเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย(Professional Learning Community (PLC)  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินต่อไป 
หลักการด าเนินงาน 5 หลักการ    

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ใช้รูปแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียน  เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบโค้ชด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีหลักการ
ด าเนินงานคือ LC3S Model       

1. หลักการเรียนรู้ร่วมกัน (L: Learn) มีเป้าหมายให้ครูและนักเรียนได้รับรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกัน 

2. หลักการดูแลเอาใจใส่ติดตามงานร่วมกัน (C: CARE) มีเป้าหมายให้ครูมีการจัดต้ังกลุ่มดูแลเอาใจใส่นักเรียนและ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  

3. หลักการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน (S1: SHARE) มีเป้าหมายให้ครูในแต่ละสายชั้นและครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการประชุมกลุ่มย่อย พูดคุยสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน 

4. หลักการมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (S2: SHINE) มีเป้าหมายให้ครูมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

5. การน าเสนอผลงานร่วมกัน (S3: SHOW) มีเป้าหมายให้ครูมีผลงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบโค้ชด าเนินงานแบบมี ส่วนร่วม ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยสู่ความ
เป็นเลิศ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยม  5+1 
ประกอบด้วย มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู และส านึกรักท้องถ่ิน พร้อมกับมี อัตลักษณ์ คือ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนชัย ต้องกินเป็น และอยู่เป็น 

ปัจจัยเก้ือหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน คือ ก าหนดเป้าหมายตามหลักปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งผลการพัฒนาเกิดเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

2. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดกิ
จรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านความรู้ ทักษะ
ชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี 

3. ครูมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน พัฒนาสร้างเสริมความเป็นครูที่มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พร้อมกับทุ่มเทเสียสละเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ       



๔ 

 
4. การร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีเก้ือกูลสนับสนุนส่งเสริมทั้งด้านองค์ความรู้ การเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ การเรียนรู้จิตศึกษา การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือน าสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/ การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
1. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.ตราด ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลต าบลหินกอง ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. วันที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
4. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
5. วันที่ 25 ธันวาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย เทศบาลสงขลา ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.ตราด ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลต าบลหินกอง ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
8. วันที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
9. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
10. วันที่ 25 ธันวาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย เทศบาลสงขลา ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 

11. วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ศึกษาดูงานกิจกรรมการ
เรียนรู้        

12. วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ศึกษาดูงานกิจกรรมการ
เรียนรู้  

13. กรกฎาคม 2563 ออกอากาศ “รถพุ่มพวง ชวนเรียนรู้” ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก http://www.ALTV.tv/Live 
14. วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ออกกอากาศรายการ “ฟังเสียงประเทศไทย” ด าเนินรายการโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น ช่อง

ไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th 

15. วันที่ 20 กันยายน 2563 รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนระดับ

มัธยมศึกษา " โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน "  
( Youth Standing Up for Human Rights)การประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

16.  วันที่ 23 กันยายน 2563 ออกอากาศรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” การเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือ “ห้องเรียน
บันดาลใจ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน C-site เพ่ือ
เตรียมเป็นหน่ึงในเครื่องมือในการเรียนรู้และรายงานเรื่องราวในชุมชน www.thaipbs.or.th/WanMaiThaiPBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ALTV.tv%2FLive%3Ffbclid%3DIwAR1eJa57vyQ4O9mddTM8PSzWagDWGox2jCi5iiMCfrJ0CQPXvZJKvDG8PKQ&h=AT3Qt-374_0NUfZnMGN4u0EXaG9q1_vXiu9vIRtPqIJiOtG6DFo2fOOvSkk0oi-hfYlcaXJZ0Hp4ASSOHXt7kTI5SHbRvNnLtbVGvIbY3Cl4V0ipdpylWxM_3JAy3Gr3SGm3MbXhR5bHfHutppJY&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0NEvjj1Zb7kXDh6eED80A_E_srWHl9fYHD8PcRwIMgpKFV8v05uuSar9_OKmzhX5an42e3XdUL8kUfxt1qFNXONQj0dz1uxn6XqAPky24CmciOooPLfkpF36bkU31MGu2FUBg_wgFsLPYdlHrR_PoyQuxCLqpfe07vPJ2OozanvVGTPqmTP1qT7st5jzUOLZEbJw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thaipbs.or.th%2FWanMaiThaiPBS%3Ffbclid%3DIwAR3XaVT11vzZGlkrhpBY28gFfuamEk6WQjdFrEIoDmlRJlZz1w6h7YT-yoY&h=AT0z-GNs53QSB4w9E1lFcTg297jc7jubh7BapANdxGuD6I8RbOd24dawoculAsYO94qCdNe9io8WsWPObchezeBufuUy4yBl5vOC-1eP5KeIImhjSN-tHn5PblFreukjfWmuKAJkOFxqRvbVbT29&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT200MhqTaca8wdEyDLz2uA6Q_mmFkww9SHpXzD-0AUL8WeIfVzlU6BPOZPT7GVke8HBdcAqpZlD0z2yv3YgEyEYXt3Mt_V9qdIkX20fHRzFrbtVim49od34ejgXNKGFOOLIzxYoZf9ham30c9GfJwHsU2OAFdZJpTXBR-vMdtIngfncbsUM6nj10p5XsXPe9leVoSs


๕ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๓ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้น
สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
 

การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ต้องปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  ดี    ดีมาก 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนา  
                 เด็กปฐมวัย 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดีมาก 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้ังอยู่เลขที่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณี ย์  40000 โทรศัพท์  043 – 237589  โทรสาร 043 – 235436  E-Mail: nonchai1@hotmail.com                
เว็บ ไซ ด์ http://www.nonchai.ac.th/สั งกัดส า นักการศึ กษ าเทศบาลนครขอนแก่น  อ า เภอเมื อง  จั งห วัดขอนแก่น                        
กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 9 เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 26 ห้องเรียนโรงเรียนมีเน้ือที่ 
36 ไร่  2 งาน 47  ตารางวา 
 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป) 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลพระลับ 
2 (วัดสว่างดอนยาง) เป็นสาขาของโรงเรียนวัดโพธ์ิ บ้านศิลา ต้ังอยู่บ้านดอนยาง หมู่ที่  17  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
 เปิดท าการสอนต้ังแต่ชั้น ป.1 – ป.3 แผนสามัญศึกษา มีครู จ านวน 3 คน นายสุกิจ สีดาทัน เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา
ทางราชการ ได้ยุบโรงเรียนประชาบาลต าบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง)และย้ายโรงเรียนมาต้ัง ณ บริเวณบ้านโนนชัย (สถานที่ต้ัง
ปัจจุบัน)  และเปิดท าการสอนต้ังแต่ ชั้น ป.1-ป.4   
 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2496 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโนนชัย(กฐินสามัคคีอุทิศ) ต่อมาในวันที่ 1 
ตุลาคม 2515 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีนายพิชิต กองค า  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โท 
 ส าหรับที่ดินของโรงเรียนได้มาจากจังหวัดจัดซื้อในราคา 500 บาท มีพ้ืนที่จ านวน 32 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  ต่อมา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2480 พระมหาเส็ง ได้ยกที่ดินทางทิศตะวันตกของวัดให้โรงเรียนจ านวน 4 ไร่  เมื่อรวมกันเข้าโรงเรียนจึงมี
เน้ือที่ท้ังสิ้น  36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
26 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 687 คน มีพนักงานครูจ านวน 31 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 8 คน ครูสนับสนุนการสอนจ านวน  
3 คน นักการภารโรงจ านวน 4 คน  พนักงานขับรถ 1 คน แม่ครัวจ านวน 2 คน  
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ธุรการ 

ลานจอดรถ สาธารณ
สุขที่ 3 

ชุม
ชน 

พระ 

 
 

อเนก 
ประสงค ์

  
 

 

 

เด็กเล็ก 

 
อนุ 
บา
ล 

ห้องสมุด 

โรง
อา
หา
ร 

อาคารบุษราคัม อาคารมรกต 

  
 

ศาล

โรง 
นาม 

 
ออทิสติก 

 

ห้อง 
สมุด 

บ้าน 
พักครู 

โรงนา 

บึงทุ่งสร้าง 

สนามฟุตบอล 
สนามบาส 
ฯ 

วอลเล่ย์ 

โรง
ธรรม 

ศาล

แผนผังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  ส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น 

บ้าน
ดิน 

ห้อง
น้ า 

ทิศ
เหนือ 

ลานหน้าเสาธง 

จุดควบคุม 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นายสมศักด์ิ    วิไลแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด  (ศศ.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา 
การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 089-942-2650  e-mail : nonchai1@hotmail.com ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาน้ีต้ังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-ปัจจุบัน 
 2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
  2.1 ชื่อ-สกุล นางภัททิรา  ช ากรม  วุฒิการศึกษาสูงสุด (ปร.ด.)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์  089-5768884  e-mail : pattira2468@gmail.com  
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคลากร 
  2.2 ชื่อ-สกุล นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ วุฒิการศึกษาสงูสุด (ศศ.ม.)ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 089-8411951  e-mail :pretty.love.you@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง  
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
 (ปีปัจจุบัน) 

1 นายสมศักด์ิ วิไลแก้ว  59 41  ผอ.เชี่ยวชาญ  ศศ.ม. การบริหารการศึกษา      80 

2 นางภัททิรา ช ากรม 52 26 รองฯเชี่ยวชาญ ปร.ด. การบริหารการศึกษา     80 

3 นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ 55  25  รองฯช านาญการพิเศษ  ศศ.ม การบริหารการศึกษา       80 

4 นางพรเศรษฐ ี ช่องงาม 38 5 คร ู กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ป.1  20 ๓0 

5 นายบุญล้อม ชัยสงคราม 43 21 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.3-4 23 ๗๒ 
6 นายวรจน์ มหัทธนโชค 54 11 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรี ป.1-6 2๑ ๕๑ 

7 นางสาวศุภจิตรา วงษ์สงคราม 3๕ 8 ครูช านาญการ ศศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.3-๔ 23 24 

8 นางสาวกชกร ศรีสุทศัน์ 58 23 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคม ป.3 -4 ๑๙ ๒๔ 

9 นายศราวุธ ดีวงษ์ 46 21 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 5๗ 

10 นางวินา นาไชยธง 59 26 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.3-4 18 ๒๔ 

11 นางนฤมล โคตรตะ 42 20  ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.5-6 20 ๖0 

12 นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ 3๘ 1๒  ครูช านาญการพิเศษ   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพฯ 19 ๔๘ 

13 นายพงศาสตรา ศรีปิตา 5๙ 10 ครูช านาญการ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 2๑ ๒๔ 

14 นายสังคม กัณหา  5๘  3๓  ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมศึกษา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 20  ๕๔ 

1๕ นางสุนันท์ อุปมะ 59 39 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 19 ๒๔ 

1๖ นายสัญญา มัครินทร ์ ๓6 10 ครูช านาญการ ศศ.ม. การศึกษาแบบองค์รวม สังคมศึกษา ม.1-3 1๙ 6๖ 

๙ 



๑๐ 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง  
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
 (ปีปัจจุบัน) 

1๗ นางนพพชรวรรณ ทองงาม 51 29 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษศาสตร ์ ภาษาไทย ป.2 ๑๙ ๓๑ 

๑๘ นางอนงค์ ค าพรม 51 10 ครูช านาญการ วธบ. บริหารการจัดการ ปฐมวัย 30 ๓๖ 

๑๙ นางไพบูลย์ ชีวโอสถ  38  10  ครูช านาญการ ค.บ. บริหารธุรกิจ   วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์  18 ๓๖ 

๒0 นางสาววรินทร์พร ชูกิจไพบูลย์ 3๘ 1๑ ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. วัฒนธรรมศาสตร ์ วิทยาการค านวณ 18  8๔ 

2๑ นางสาวสุทธภา ไชยมี ๔0 1๑ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.๑ 20 ๖๖ 

2๒ นางศรัณย์ภรณ ์ สวัสดิผล 49 15 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.๕-๖ 24 ๔๒ 

2๓ นางสาวนันทนา ลีโคตร 39 15  ครูช านาญการ คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1-3 25 77 

2๔ นางสาวนภาพร สอนบุญชู 49 23 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. การปฐมวัย ปฐมวัย 30 ๖๖ 

2๕ นางสาวทิพย์ภาภรณ์ อรรคฮาต 58 15 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.๑ 20 ๒๔ 

2๖ นางวรินทร์ จันทร์ผาย 53 31 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓-๔ 20 45 

2๗ นายทรงพล พลเย่ียม  40 14  ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา  ศิลปะ/พละ   19   ๒๔ 

2๘ นางสาวอุไรภรณ ์ อรัญชัย 42 15 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 30 ๕0 

๒๙ นางสาวพรรัตน์ดา บึงมุม 41 9 ครูช านาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ปฐมวัย 30 48 

30 นางสาวฐณิชา แสงทองอร่าม 33 7 ครูช านาญการ ศษ.ม หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 23 ๔๕ 

3๑ นายถาวร เตือนจันทึก 47 9 ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา พลศึกษา 20 21 

3๒ นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย 40 13 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ 2๒ ๖0 

3๓ นางสาวศศิธร สร้อยค า 3๘ ๙ ครูช านาญการ ศษ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.5-6 23 ๑0๕ 
 

๑๐ 



๑๑ 

 
 

3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง  
ที่เข้ารับการพฒันา 

 (ปีปัจจุบัน) 

1 นางสมปอง    ศิริวิ 4๒ 10 ผู้ช่วยคร ู วทบ. เคมี วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 48 

2 นางสาววันวิสาข์ พรมนอก 33  7 ผู้ช่วยคร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 ๑๙ ๑๒ 

3 นายชาญณรงค ์ ภัทรมานนท์ 35 1๓ ผู้ช่วยคร ู ศษบ. ดนตรีสากล ศิลปะดนตรี ม.1-3 18 ๑๘ 

4 นางสาวจุมาฆชา นาถ้ าเพชร 2๕  1 ผู้ช่วยคร ู ศษ.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน ป.4-ม.3 20  ๖๙ 

5 นางสมใจ สารแสน 4๖ ๘ ผู้ช่วยคร ู ค.บ. การปฐมวัย การปฐมวัย 30 ๑๒ 

6 นางสาววชิราพรรณ พรสวัสด์ิ 30 ๑ ผู้ช่วยคร ู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30  ๑๒  

7 นางสาวกัลยาณี            ภูน้ าใส 30 ๑ ผู้ช่วยคร ู ศบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ป.1 20 ๑๒ 

8 นางสาวไมร่า การาโด้ 45 17 ผู้ช่วยคร ู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1–ม.3 19 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



๑๒ 

 
3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวจันทราวดี      ดนตรี 4๓ ผช.นักวิชาการพัสดุ บธ.บ คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
2 นางสาวสุวรรณี         นาสิงห์ 4๕ ผช.จนท.การเงินและการบัญชี บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี เงินรายได้เทศบาล 
3 นางสาวจตุพร          นิลพันธ์ุ 2๔ ผช.จนท.การเงินและการบัญชี บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี เงินรายได้เทศบาล 
4 นายประยูร              ไชยเสน 50 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
5 นายไกรรัตน์            สานารินทร์ 4๕ นักการภารโรง ปวส. ไฟฟ้า นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
6 นายพลัง                ประแดงสงค์ 4๔ นักการภารโรง ม.ปลาย - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
7 นายชาติ                เชื่อนอก 5๒ นักการภารโรง - - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
8 นางน้อย                ชัยวิชา 5๒ แม่ครัว ป.4 - แม่ครัว เงินรายได้เทศบาล 
9 นางสาวทองคูณ       โพธิภา ๔๒ แม่ครัว ป.6 - แม่ครัว เงินรายได้เทศบาล 

10 นายชาญ                ผึ้งสว่าง 50 พนักงานขับรถ ม.6 - พนักงานขับรถ เงินรายได้เทศบาล 

๑๒ 



๑๓ 

 

 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - 1 1 2 

รวม - - 2 1 3 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงาน
ครู 

- 14 17 - 31 

- พนักงานจ้าง (สอน) - 8 - - 7 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 22 17 - 39 
3. สายงานสนับสนุนการ

สอน 
     

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 3 - - 3 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 7 - - - 7 
- ลูกจ้างประจ า - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 7 3 - -  10 
รวมทั้งสิ้น  7 25   19   1 52 

 



๑๔ 

 

 
 

 
 

  
  

14.00%

52.00%

32.00%

2.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

6.00%

74.00%

20.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน



๑๕ 

 

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๓ ทั้งสิ้น  ๖๙๐   คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๒ ( 5 ขวบ) ๓ 29 23 ๕2 17 

อ.๓ ( 6 ขวบ) ๓ 30 29 ๖๙ ๒๓ 

รวม ๖ 59 ๕2 111 19 

ป.๑ ๓ 43 35 78 26 

ป.๒ ๒ ๓๗ 33 ๗0 35 

ป.๓ ๒ 43 37 80 40 

ป.๔ ๒ 34 30 64 32 

ป.๕ 3 45 41 86 29 

ป.๖ ๒ 22 44 66 33 

รวม ๑4 224 220 444 32 

ม.๑ ๒ 27 19 46 23 

ม.๒ ๒ ๒7 18 45 23 

ม.๓ 2 19 22 41 21 

รวม 6 ๗3 ๕๙ ๑32 22 

รวมทั้งสิ้น ๒6 ๓๕6 ๓๓1 ๖87 ๒6 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง......-......คน  รวม จ านวน......-......คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล  = 15 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 31 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 30 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

 
 

 
 
 



๑๖ 

 
4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา .......256๑......... -  .....256๓....... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

58

66

58

69

52

59

อนุบาล 2

อนุบาล 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา 256๑ - 256๓

ปี ก.ศ.2563 ปี กศ.2562 ปี กศ.2561



๑๗ 

 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 256๓ 

 

         

 
 

  

48

4

0

52

7

0

ระดับ 3 (ดี)

ระดับ 2 (พอใช้)

ระดับ 1 (ปรับปรุง

0 10 20 30 40 50 60

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย

อนุบาล 3 อนุบาล2

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มผีลการ
ประเมินระดับ 2(

พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
2 

(4ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/1 ๑๘ 0 1 17 18 2.94 0.23 18 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/2 ๑๗ 0 2 15 17 2.88 0.32 17 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/3 1๗ 0 1 16 17 2.94 0.24 17 100 

รวม ๕๒ 0 4 48 52 2.92 0.27 52 100 
ร้อยละ 100 0 7.69 92.31    100 100 

อนุบาล 
3 

(5ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่3/1 19 0 2 17 19 2.89 0.31 19 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/2 20 0 2 18 20 2.90 0.30 20 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/3 20 0 3 17 20 2.85 0.36 20 100 

รวม 59 0 7 52 59 2.88 0.32 59 100 
ร้อยละ 100 0 11.86 88.14      

รวมทกุระดบัชั้น 111 0 11 100 111 2.90 0.30 111 100 
ร้อยละรวม 100 0 9.91 90.09 100     



๑๘ 

 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศึกษา 256๓ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

52

0

0

54

4

1

ระดับ 3 (ดี)

ระดับ 2 (พอใช้)

ระดับ 1 (ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

อนุบาล 3 อนุบาล2

ระดับชั้น
ที่ประเมิน 

ระดับชั้น 

จ านวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มผีลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จ านวน ร้อยละ 
อนุบาล 

2 
(4ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/1 18 0 0 18 18 3.00 0.00 18 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/2 17 0 0 17 17 3.00 0.00 17 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/3 17 0 0 17 17 3.00 0.00 17 100 

รวม 52 0 0 52 52 3.00 0.00 52 100 
ร้อยละ 100 0 0 100      

อนุบาล 
3 

(5ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่3/1 19 0 1 18 19 2.95 0.22 19 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/2 20 0 1 19 20 2.95 0.22 20 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/3 20 1 2 17 20 2.75 0.73 20 100 

รวม 59 1 4 54 59 2.88 0.47 59 100 
ร้อยละ 100 1.69 6.78 91.53      

รวมทกุระดบัชั้น 111 1 4 106 111 2.94 0.35 111 100 
ร้อยละรวม 100 1 4 106 111 2.94    



๑๙ 

 

พัฒนาการด้านสังคม ปีการศึกษา 256๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

54

4

1

51

1

0

ระดับ 3 (ดี)

ระดับ 2 (พอใช้)

ระดับ 1 (ปรับปรุง

0 10 20 30 40 50 60

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

อนุบาล2 อนุบาล 3

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มผีลการ
ประเมินระดับ 2 
(พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จ านวน ร้อยละ 
อนุบาล 

2 
(4ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/1 18 0 0 18 18 3.00 0.00 18 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/2 17 0 0 17 17 3.00 0.00 17 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/3 17 0 1 16 17 2.94 0.24 17 100 

รวม 52 0 1 51 52 2.98 0.14 52 100 
ร้อยละ 100 0 1.92 98.08 18 3.00 0.00 18 100 

อนุบาล 
3 

(5ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่3/1 19 0 1 18 19 2.95 0.22 19 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/2 20 0 1 19 20 2.95 0.22 20 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/3 20 1 2 17 20 2.75 0.73 20 100 

รวม 59 1 4 54 59 2.88 0.47 59 100 
ร้อยละ 100 1.69 6.78 91.53      

รวมทกุระดบัชั้น 111 1 5 105 111 2.93 0.36 111 100 
ร้อยละรวม 100 0.90 4.50 94.59 100     



๒๐ 

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2563 
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ระดับ 3 (ดี)

ระดับ 2 (พอใช้)

ระดับ 1 (ปรับปรุง

0 10 20 30 40 50 60

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา

อนุบาล 3 อนุบาล2

ระดับชั้น
ที่

ประเมิน 
ระดับชั้น 

จ านวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย SD 

เด็กที่มผีลการ
ประเมินระดับ 2(

พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 
2 

(4ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/1 18 0 1 17 18 2.94 0.23 18 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/2 17 0 2 15 17 2.88 0.32 17 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่๒/3 17 0 1 16 17 2.94 0.24 17 100 

รวม 52 0 4 48 52 2.92 0.27 52 100 
ร้อยละ 100 0 7.69 92.31      

อนุบาล 
3 

(5ปี) 

ชั้นอนุบาลปทีี ่3/1 19 0 3 16 19 2.84 0.36 19 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/2 20 0 2 18 20 2.90 0.30 20 100 
ชั้นอนุบาลปทีี ่3/3 20 0 2 18 20 2.90 0.30 20 100 

รวม 59 0 7 52 59 2.88 0.32 59 100 
ร้อยละ 100 0 11.86 88.14      

รวมทกุระดบัชั้น 111 0 11 100 111 2.90 0.30 111 100 
ร้อยละรวม 100 0 9.91 90.09 100     



๒๑ 

 

ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ๆ  

 ที่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

638 92.87 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

677 98.54 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 49 7.13 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 2 0.29 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 3 0.44 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 2 0.29 
๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 59 100 

                                          ประถมศึกษา 64 96.97 
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น 41 100 
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 
10. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน ….4…. หลัง 
2. อาคารประกอบ …2..... หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม …4..... หลัง 
4. สระว่ายน้ า ….-…. สระ 
5. สนามเด็กเล่น …1..... สนาม 
6. สนามกีฬา .…3…. สนาม 
7. ห้องสมุด …1..... หลัง 
8. อาคารอเนกประสงค ์ ...1.....หลัง 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสงัคมเมือง มีประชากรประมาณ 3,400 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ ชุมชน 3 ชุมชน วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ  รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย  และ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ..21,000.. บาท 

 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โอกาส 

 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง 

2. ชุมชนให้ความสนใจการพัฒนาการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับชุมชนและท้องถ่ิน 
3. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่ ท้ังด้านงบประมาณ และการนิเทศ

ติดตามการท างาน 



๒๒ 

 
 4. โรงเรียนมีความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 ข้อจ ากัด 

1. ฐานะของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน  
2. สภาพครอบครัวนักเรียนบางส่วนขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด ต้องอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ท าให้

ดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง 
3. สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนเป็นสังคมชานเมืองที่ก าลังเจริญเติบโต อาจมีค่านิยมบางอย่างที่รบกวนความคิดของ

ผู้เรียนในอนาคต เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแต่งกายของวัยรุ่น การนิยมของฟุ่มเฟือยเกินวัย เช่น โทรศัพท์มือถือ(บรรยายโดยย่อ 
เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืออยู่ใกล้แหล่ง
เสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ้าด าเนินการตามหลักสูตรอื่น ๆ ให้ใส่หลักสูตรอื่น ๆ ด้วย ) โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังน้ี 

8.1 โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยน้ัน ๆ  ขณะเดียวกันจะต้อง

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลคุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็กอายุ ๔ – ๖ ปี เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย  จึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ดังน้ี    

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ช่วงอาย ุ อายุ  ๔  -  ๖   ปี 

สาระการเรียนรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรรู ้
 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 
 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 วันส าคัญ 
 เราและอาเซียน 
 คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 

ระยะเวลาเรียน 2  ภาคเรียน    :     1   ปีการศึกษา 
 

 
ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๔ – ๖ ปี 

กิจกรรม  อายุ 4 ปี อายุ 5 ปี 
1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 83 ชั่วโมง/ป ี 100 ชั่วโมง/ป ี
2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (วงกลม) 117 ชั่วโมง/ป ี 134 ชั่วโมง/ป ี
3 กิจกรรมสร้างสรรค ์ 83 ชั่วโมง/ป ี 100 ชั่วโมง/ป ี
4 กิจกรรมเสร ี 117 ชั่วโมง/ป ี 134 ชั่วโมง/ป ี
5 กิจกรรมกลางแจง้ 83 ชั่วโมง/ป ี 100 ชั่วโมง/ป ี
6 กิจกรรมเกมการศึกษา 83 ชั่วโมง/ป ี 100 ชั่วโมง/ป ี

 
 



๒๓ 

 
 

โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่นประกอบด้วย 

 ๒ องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. สาระการเรียนรูร้ายปี ซึ่งประกอบด้วยสาระที่ควรเรียนรูแ้ละประสบการณ์ส าคัญ 
2. ก าหนดเวลาเรียน ใช้เวลาเรียน  2 ปีการศึกษา 

ระยะเวลาเรียน 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่นใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2 ปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 
ภาคเรียน โดยเริ่มรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี อายุ 5 ปี เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอายุ 6 ปี เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ก าหนดเวลาเรียน 

เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะข้ึนอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรือ 200 
วัน : 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษาจะจัดเป็น 40 สัปดาห์  ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 - 6  ชั่วโมงโดยประมาณ 

 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

9.1. ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 179.30 ตารางเมตร ( อยู่ในช่วงปรับปรุง) 
9.2. ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .......4..... ห้อง จ าแนกเป็น  

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์    จ านวน ………2………. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………2………. ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………-……..... ห้อง 

  4)  ห้องดนตรี      จ านวน ………1……......ห้อง 
  5)  ห้องศิลปะ(บ้านดิน)     จ านวน ………1……..... หลัง 
  6) ห้องพยาบาล     จ านวน ………1……..... ห้อง 

9.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  70  เครื่อง จ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล จ านวน  60 เครื่อง 
       โด ยมี จ าน วน นั ก เรี ย นที่ ใช้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้อ มู ลท างอิ น เต อร์ เน็ ต  (ในปี ก าร ศึ กษ าที่ ร า ย งาน )   
เฉลี่ย 60 คน ต่อวัน 10.90  คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน)  จ านวน  10  เครื่อง 
 
9.4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1 พระพุทธลีลาประสาทวิทยา 3 
2 ศาลตาปู่ควาญช้าง 3 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 180 
4 ห้องวิทยาศาสตร์ 180 
5 ห้องสมุด 200 
6 ศาลาโรงธรรม 100 
7 ธนาคารขยะ 120 
8 โรงเพาะช า 50 
9 โรงเรือนท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 20 

10 แปลงเกษตร 200 
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9.5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
1 โฮงมูนมัง ๒ 
2 วัดหนองแวงพระอารามหลวง ๒ 
3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ๒ 
4 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตอีสาน)    1 
5 สวนสัตว์เขาสวนกวาง 1 
6 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 
7 วัดโนนชัยวนาราม 2 
8 สวนมิตรภาพหนานหนิง 2 
9 ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ ์ 2 

10 วัดป่าธรรมอุทยาน 2 
11 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายศรีพัชรินทร 2 
12 วัดหนองแวงพระอารามหลวง 2 
13 ศูนย์ ICT ตลาดสดเทศบาล 1 2 
14 สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น 2 
15 งานมหัศจรรย์พรรณไม ้ 2 
16 งานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
17 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   ๑ 
18 วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  

  
 
9.6. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่

รายงาน) 

ที่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรือ่ง จ านวนคร้ัง/ปี 

1 นายศุภวัฒน์  วงศ์ค าแก้ว การเล่านิทานประกอบสื่อสร้างสรรค ์ 1 
2 นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ 1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
สถานศึกษา 21 มิถุนายน 2562  

“ห้องเรียนต้นแบบ ห้องเรียนอนาคต” 
โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ 

โครงการซัมซุงสมาร์ทเลนนิ้ง
เซ็นเตอร์ สร้างพลังการ
เรียนรู้สู่อนาคต ในงาน "6 
ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่
อนาคต" 
บริษัทซัมซุง ประเทศไทย 

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
นายสมศักด์ิ วิไลแก้ว 

6 ธันวาคม 2561 
รางวัลกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 

สภากาชาดไทย 

นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว 4 เมษายน 2564 
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
ชั้นสายสะพายสายแรก ประถมาภรณ์มงกฎไทย
(ป.ม) 

ส านักพระราชวัง 

นางภัททิรา  ช ากรม 4 เมษายน 2564 
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
ชั้นสายสะพายสายแรก ประถมาภรณ์มงกฎไทย
(ป.ม) 

ส านักพระราชวัง 

ครู (ระบุชื่อ) 
นางนฤมล โคตรตะ 
นายพงศาสตรา ศรีปิตา 

16 มกราคม 2563 
รางวัลครูหัวใจทองค า 

เทศบาลนครขอนแก่น 

นักเรียน  
1.เด็กหญิงศรัณภัทร  ทะลาด         

ระดับจังหวัด/รางวัลความคิดสร้างสรรค์/
ประเภททีมประกวดวาดภาพระบายสีใน
สวนสวย งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานชาติ
ขอนแก่น 2020 “หัวข้อสวนแห่ง
ความสุข” 

เทศบาลนครขอนแก่น 

2.เด็กชายจิรทีปต์     ศรีไชยตุง      ระดับจังหวัด/รางวัลความคิดสร้างสรรค์/
ประเภททีมประกวดวาดภาพระบายสีใน
สวนสวย งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานชาติ
ขอนแก่น 2020 “หัวข้อสวนแห่ง
ความสุข” 

เทศบาลนครขอนแก่น 

3.เด็กหญิงวริศรา      สุวรรณเพ็ง    ระดับจังหวัด/รางวัลความคิดสร้างสรรค์/
ประเภททีมประกวดวาดภาพระบายสีใน
สวนสวย งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานชาติ
ขอนแก่น 2020 “หัวข้อสวนแห่ง
ความสุข” 

เทศบาลนครขอนแก่น 
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 10.2 โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ท่ีด าเนินการตามนโยบายชาติ น โยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
  - โรงเรียนพอเพียงท้องถิน่ 
  - โรงเรียนปลอดขยะ 
  - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  - โรงเรียนคุณธรรม 

- โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
- โครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ า(ร่วมกับ AIS) 

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2563 (ปีการศึกษาที่แล้ว) 

11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 ต้องปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  ดี    ดีมาก 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดีมาก 
 
 
จุดเด่น   
มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการ
บริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา ได้แก่โครงการนิเทศภายใน เพ่ือก ากับติดตาม และให้
ค าแนะน าการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ีโรงเรียนยังมี
เครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 

โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนพอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
มาตรฐานด้านที ่๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีโครงการที่ส าคัญ
ได้แก่  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน โดยจัดโครงการเรียนรู้
นอกห้องเรียน และโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินซึ่งเป็นการสนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
นอกจากน้ันยังจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี   
มาตรฐานด้านที่ ๓ คณุภาพของเด็กปฐมวัย 



๒๗ 

 
เด็กมีคุณลักษณะ5+1 เด็กมีวินัย อดทน กตัญญูรับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถ่ิน มีทักษะในการท างาน

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน 

ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ  มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กในระดับชั้นอนุบาล 2-3 อย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและท างานร่วมกันเป็นทีมได้ดี 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามรถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีการจัดองคก์รอย่างเป็นระบบ  บริหารจัดการ
งานให้บรรลุเป้าหมาย  ส่งเสริมและบริหารจัดการให้ครูได้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีหลักสูตรเหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสร้างความพึงพอใจให้แก่ครู  
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
จุดควรพัฒนา  
มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.ควรมีโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับความต้องการของครูและสถานศึกษา มีเครือข่ายครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิตของครู  เพ่ือเสริมสร้างครูให้ท างานอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 

2.โรงเรียนควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  และรักษา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

3.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของเด็ก ในด้านทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้มากย่ิงข้ึน 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
            1.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่ายกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา 
            2.  ออกแบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

3.  จัดการอบรมการวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทุกปีงบประมาณ 
4.  จัดกิจกรรมส ารวจความจุดเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5.  จัดกิจกรรมจิตศึกษา 
6.  ส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก 
7.  จัดท าโครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ 1)ด้านร่างกาย 2)ด้านอารมณ์ 3)ด้านสังคมและ 4)ด้านสติปัญญา อย่าง

ต่อเน่ือง  และส่งเสริมความสามารถในด้านการแยกประเภทและเปรียบเทียบได้  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และควรปลูกฝังคุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน กตัญญู รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรัก
ท้องถ่ินอย่างสม่ าเสมอ 

ครูควรได้รับการส่งเสริมในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ส าหรับครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 

ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศพร้อมจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน
มากย่ิงข้ึนเน่ืองจากนักเรียนมีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนและภายในบริเวณโรงเรียนมีพ้ืนที่กว้างขวางแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ท าให้การ
จัดการเรียน แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึนการสอนสร้างเสริมประสบการณ์ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 

แผนงานหลักที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- พัฒนาระบบงานบริหาร โดยใช้กระบวนการ PDCA 
- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 



๒๘ 

 
 
 แผนงานหลักที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

 - พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้นกิจกรรมแบบบูรณาการ 
การเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning) การเรียนรู้แบบสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Based Learning) ตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นคุณลักษณะให้ผู้เรียนเกิด 3R8C โดย
ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
 แผนงานหลักที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 - ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของผู้เรียน 
 - พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

จากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการโรงเรียนน าร่อง “วิถีชุมชนท้องถ่ิน” โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เก่ียวกับวิถีของชุมชน บูรณา
การกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ครูทุกคนร่วมกันวางแผน
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดชั่วโมงบูรณาการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียน
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจนโดยให้แต่ละช่วงชั้นพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม แต่มีจุดเน้นในเรื่องการฝึก
สมาธิ การมีสติ และการสร้างปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ นอกจากน้ันโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงาน ทุก
ภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “หยดน้ าแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นการน าผลงาน จากการเรียนรู้ และผลงานที่เป็น
การต่อยอดการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างกว้างขวาง แต่เน่ืองจากสภาวะที่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนบางกิจกรรมได้ 
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จึงควรมีการพัฒนาครูให้สามารถ
น ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้มากข้ึนเพราะต้องมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
 ดังน้ัน โรงเรียนควรด าเนินโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถ่ินให้ต่อเน่ืองและควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยี ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ปรับให้เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ยึดถือแนวทางการนิเทศติดตามในระบบช่วงชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงการอบรมดูแลให้กิน อยู่ 
ดู ฟังเป็น ท าทุกอย่างอย่างมีสติ ระลึกคิด มีเหตุผล ทั้งน้ีภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและมี
คุณธรรม 
 
ความต้องการและการช่วยเหลอื  

1)  สถานศึกษาต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในภาพรวม  เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
เป็นระบบ 
 2)  ต้องการให้ครูได้เข้ารับการอบรม การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนมากข้ึน  ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
  3)  ต้องการน าผลการทดสอบระดับชาติประจ าปี มาวิเคราะห์และวางแผน พร้อมทั้งก าหนดนโยบายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และน าไปปฎิบัติได้ 
 4) ต้องการวัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
๑5.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
การพิจารณา ให้ท าเครื่องหมาย   √    หน้าข้อที่พบข้อมูลใน   SAR 
  ให้ท าเครื่องหมาย   ×  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน  SAR 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น ส่งเสริมคุณธรรมเด็ก 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
√ ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ตาม
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

√ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
√ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มี

พัฒนาการสมวัย 
√ ๕. มีการน เสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่ เก่ียวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

 สถานศึกษาควรบันทึกข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กเช่น เด็กร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม ระบุวิธีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น จัดโครงการสีเทียน กิจกรรม
ห้องสมุดนิทาน กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น แสดงผลพัฒนาการด้าน ต่างๆ ของเด็กใน
รูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือความเรียง เช่น จากการด าเนินการโครงการ อาหารกลางวันและกิจกรรมชัง่
น้ าหนัก วัดส่วนสูง พบว่า เด็กทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง อยู่ในระดับยอดเย่ียม น าผล การประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
เช่น พัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ Cooking ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุก
สัปดาห์จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ สมุดรายงาน 
ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น  พัฒนาด้วยระบบโคชชิ่ง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
√ ดี (๕ ข้อ) 

√ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
√ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการตามแผน 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรงุแก้ไขในปี การศึกษาต่อไป 
√ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มีส่วน ได้ส่วนเสีย

ได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรบันทึกข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจนโดนระบุข้อมูลเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการหรือกจิกรรม หลกัสูตรของสถานศึกษา แสดง วิธีด าเนินการตามโครงการกิจกรรมหรืองาน 
และวิธีการประเมินผล ตลอดถึงผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร น าผล การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ว่าเป็นไปตามแผน 
หรือไม่ ระบุจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยจัดให้มอีัตราส่วนครูต่อ



๓๐ 

 
เด็กเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น ระบุ กลยุทธการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง การน าผลจากการประเมิน
ภายในของปีที่ผ่าน มา หรือผลการประเมินคุณภาพภายนอก หรือผลจากการชี้แนะในการก ากับ ติดตามจากบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การจัดท าและส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกปีการศึกษา โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา
ผ่านสื่อในรูปแบบต่ างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดเน้น  พัฒนาคุณธรรมเด็กตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
√ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปคีรบทุก หน่วยการ

เรียนรู้ทุกชั้นปี 
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
√ ดี (๕ ข้อ) √ ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูไ้ปใช้ใน การจัด

ประสบการณโ์ดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

√ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น ระบบ 
√ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณข์องครู อย่างเป็น

ระบบ 
√ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา ปรับปรงุการ

จัดประสบการณ ์
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรน าเสนอข้อมูลใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุเป้าหมายการพัฒนาเด็ก แผนการ จัดประสบการณ์ สื่อ 
เครื่องมือประเมินผล ข้ันตอนกาจัดประสบการณ์โดยมีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โครงการกิจกรรม แสดงข้ันตอนการใช้เครื่องมือ วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมและ หลากหลาย เช่น ถามตอบ ให้ปฏิบัติกิจกรรม 
การแสดงออกรายบุคคลรายกลุ่ม แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการ รายบุคคล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน า
ผลประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก วิธีน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพสูงข้ึน การน าผลประเมินมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือนามาวางแผนพัฒนาเด็กและด าเนินการตามแผน เช่น ครูน าผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะในปีที่
ผ่านมา น ามาปรับปรุงสื่อและการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วม จัดท า
รายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตาม
วิธีด าเนินงานโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม จุลสาร สมุดรายงาน ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานทุกด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งการ น าเสนอข้อมูลใน
รายงานผลการประเมินตนเองใน SAR ครัง้ต่อไป ควรชัดเจนครบถ้วน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้สนใจ เมื่ออ่านแล้วได้ทราบถึง
บริบทด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น แสดงวิธีการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัยในแบบที่สถานศึกษาก าหนด ร่องรอย
หลักฐานเครื่องมือการประเมินผลและผลการประเมินตามมาตรฐาน การศึกษา โดยแยกรายละเอียดเป็นแต่ละระดับ คือ ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ช่วงชั้น (ช่วงชั้นที่ ๑ ป๑-ป๓ ช่วงชั้นที่ ๒ ป๔-ป๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ม๑-ม๓ 
ช่วงชั้นที่ ๔ ม๔-ม๖) หรือตรงตามประเภท ที่เปิดสอน ระบุข้อมูลหรือตัวเลขที่อยู่ในตอนที่๑ (ช่องที่ – ไว้) ให้ครบถ้วน เช่น ๑.๒ 
ข้อมูลบุคลากรครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา อัตราส่วนห้องต่อเด็ก จ านวนครูครบชั้น/ไม่ครบชั้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นของ
สถานศึกษา และ พัฒนารูปแบบการรายงานหรือการน าเสนอต่อสาธารณะของ SAR เข้าสู่ช่องทางหรือลงิก์ที่สามารถเชื่อมโยงให ้
บุคคลทั่วไป เข้าถึงร่องรอยข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



๓๑ 

 
13. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 1.พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนก าหนดใน
แต่ระดับชั้น   
 2.พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 3.พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
 4.พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสู ตรสถานศึกษาในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
กระบวนการต่าง ๆ  
 5.พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
 6.พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย      
 7.พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน แต่ละช่วงวัย  
 
14. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 14.๑  การบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

ด้านบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  ในการบริหารจัดการศึกษา  มภีาวะผู้น าสูง
ใช้หลักการบริหาร 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจและการท างานเป็นทีม ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ PDCA 
เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาเน้นสถานศึกษาได้มาตรฐาน การกีฬาเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมน าคุณภาพชวิีต ใกล้ชิดชุมชน 
มุ่งประโยชน์ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการด าเนินงานตามนโยบาย การศึกษาทางเลือกในระบบโรงเรียนส าหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อย
โอกาสให้ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  รวมทั้งการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   และประสบการณ์หลากหลายช่วยให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีจ านวนเพียงพอมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและมุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหลากหลาย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไว้วางใจใน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเต็มที่ ประกอบกับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน และเทศบาลนครขอนแก่นในการบริหารอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

นอกจากการบริหารงานโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารแบบ PDCA แล้ว ผู้บริหารยังใช้เทคนิคการบริหารแบบ SMBLD 
ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมประชุมและวางแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากับทางโรงเรียน และ
เทคนิคการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
      

 
     
            
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.2  วิ สั ยทั ศ น์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธศ าส ต ร์  ก ล ยุ ท ธ์  จุ ด มุ่ งห ม าย เพื่ อ กา รพั ฒ น า  อั ต ลั กษ ณ์  แล ะ เอ กลั กษ ณ์  
ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินที่น่าอยู่  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย

ภายใต้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
  พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน  และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ 
3. พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ  และให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. จัดการศึกษาสร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานทะเบียน นร.และวัดผล
ประเมินผล 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานนิเทศก ากับติดตามการจัด
การศึกษา 
7. งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
9. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
10. งานส่งเสริมรักการอ่าน และ
ห้องสมุด 
11. งานแนะแนว 
 
 
 
 
 

1. งานแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2. งานสรรหา/บรรจุแต่งต้ัง และ
ออกจากราชการ 
3. งานแผนพัฒนาบคุลากร 
4. งานสร้างเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
5. งานระเบียบวินัยครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
6. งานจัดระบบบริหารองค์การ 
7. งานทะเบียนบุคลากรและเคร่ือง
ราชย์ 
8. งานพิจารณาความดีความชอบ 
และเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

 
มูลนิธิ/สมาคมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายสมศักดิ์ วิไลแกว้ 

1. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
2. งานธุรการและสารบรรณ 
3. งานกิจการและปกครองนักเรียน 
4. งานส่งเสริมและประสานงาน
ชุมชน 
5. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
6. งานบริการสาธารณสุข และ
อาหารกลางวัน 
7. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
 

1. งานแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. งานบริหารจัดสรรเงินงบประมาณ 
3. งานจัดท าฎีกาการเงินและบัญชี 
4. งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และ
สินทรัพย์สถานศึกษา 
6. งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
7. งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การเงินงบประมาณ 
8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
นายศราวุธ  ดีวงษ์ 

 ( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
นางศรัณย์ภรณ์  สวัสดิผล 

 ( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางสุนันท์ อุปมะ 

( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
นางนฤมล  โคตรตะ 

( หัวหน้า ) 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางสุกุมาลย์  สมศักดิ ์

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางภัททิรา  ช ากรม 

 



๓๓ 

 
          ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศ ชาติ 
 

1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา  การดูแลและป้องกันจากภยั
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
1.3  นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างส านึกรักท้องถ่ิน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 
 

2. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัยและนวัต
กรรรมเพ่ือสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
2.2 โรงเรียนจัดการศึกษาผลิตนักเรียนที่มีความสนใจ ความ
ถนัด และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมือง
ไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.3 โรงเรียนจัดกิจกรรม/กระบวน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.4  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมี         
ประสิทธิภาพ 
3.6  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนา  สมรรถนะตาม มาตรฐาน 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

4.1  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการ ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาส าหรับนักเรียน 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ี
ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 
 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 
 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

6.1โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามี  ความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 

 



๓๔ 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประสิทธิผล  ส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
6.3  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที
ตอบสนองความต้องการ ของนักเรียนและพ้ืนที่ 
6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการ  ศึกษามีความ เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพด้าน 
1.1 แผนพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
1.2 แผนพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.3 แผนพัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2. แผนพัฒนาคุณภาพด้าน 
2.1 แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.2 แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 แผนพัฒนาสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 
2.4 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.5 แผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. แผนพัฒนาคุณภาพด้าน 
3.1 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3.2 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะส าคัญสู่ประชาคมอาเซียน 
3.3 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพของนักเรียน 
3.4 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของนักเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  
3.5 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
3.6 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสุนทรียภาพ  
3.7 แผนพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนักเรียน 
3.8 แผนพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   กิน อยู่ เป็น 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น   มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนการ

พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ให้บรรลุเป้าหมาย มีการด าเนินการตามแผน และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ส่งผลให้มี 
กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ก าหนด 

สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีโครงการจัดท า  แผนพัฒนาการศึกษา จัดแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ ก ากับดูแลองค์กร
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้วงจรคุณภาพเชิงระบบ 
(PDCA) ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563เป็นแผนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สถานศึกษา ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
ก ากับติดตามการด าเนินงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน และน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืน จัดให้มีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือประเมินตนเอง น าผลที่ได้จากการ 
ประเมินมาใช้ในการวางแผน ก ากับติดตาม ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จัดให้มีโครงการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาด าเนินการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้กรอบหลักสูตรตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามหลักสูตร 
การศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 น าหลักสูตรไปใช้จัดประสบการณ์มีกระบวนการก ากับติดตาม การจัดการจัดประสบการณ์มี
กระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน า ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต่อไป จัดให้มี  โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ท้องถ่ิน (LEC) 
โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ECE) น ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา 

มีครูปฐมวัย เพียงพอกับชั้นเรียน มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาผ่าน
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการจัดประสบการณ์สอน 
โดยใช้เทคนิคอย่างหลากหลาย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสู่การจัดประสบการณ์สอนได้ดี ครูมีการพัฒนาสื่อให้มีความหลากหลาย
ส่งผลให้ครูมีประสิทธิผลต่อการจัดประสบการณ์สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มมีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้   

การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้โดยจัดให้มีโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี การให้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองขณะอยู่โรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยจาก
โรคภัยต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่น  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  สารสนเทศการเจริญเติบโตของเด็กอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินในการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับเด็ก ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้และ 
การดูแลสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรค จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรที่มีความรู้และ  ทักษะในการดูแลปฐม
พยาบาลเบื้องต้น จัดให้โครงการอาหารกลางวัน ด าเนินการจัดส ารับอาหาร ประจ าวันตามหลักโภชนาการผ่านระบบ Thai school 



๓๖ 

 
lunch จัดให้มีโครงการซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารสถานที่ ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลห้องน้ า ห้องส้วมให้มีสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพียงพอและปลอดภัย 

สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยจัดให้มี โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้
มีส่วนร่วม โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของเด็กภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือนักเรียน วารสารของสถานศึกษา เว็บไซต์ เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู รวมไปถึงชุมชนได้
เข้ามาม ีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา จัดให้มีโครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล โดยให้ผู้ปกครองได้
เรียนรู้กับบุตรหลาน เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัวและชุมชน นอกจากน้ีสถานศึกษามี คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ได้มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง  จากรายงาน
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผลการด าเนินงาน  
มีผลการ ด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

         1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ดี (2) ดีมาก (3) 
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดี (2) ดีมาก (3) 
         1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
1.2.1. บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ดี (2) ดีมาก (3) 
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และ บริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิ  การศึกษา/
คุณสมบัติเหมาะสม 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 
พอเพียงต่อ จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

              1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ความปลอดภัย 
1.3.1. บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ดี (2) ดี (2) 
1.3.2. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดี (2) ดีมาก (3) 
1.3.3. จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.3.4. จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ดี (2) ดี (2) 

1.3.5. จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ
ระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.3.6. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดี (2) ดีมาก (3) 
1.3.7. จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี (2) ดี (2) 
 



๓๗ 

 
 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

1.3.8. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ ดี (2) ดี (2) 
                1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู ้   
1.4.1. มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจรญิเติบโตของเด็กและดูแล การ 
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี (2) ดี (2) 

1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่ เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.4.4 จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน ดี (2) ดีมาก (3) 
1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุสถานที่ปรุงประกอบ อาหาร น้ า
ด่ืมน้ าใช้ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ดี (2) ดี (2) 

1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุก คน และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

                 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1.5.1. มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง  
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.5.2. การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ดี (2) ดี (2) 
1.5.3. ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

1.5.4. มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
มาตรฐานด้านที่1 ผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๔.๘๗ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง - 
 
 
จากตารางพบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ และไม่มีจ านวนตัว บ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้านบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างเป็นระบบ มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงการโครงการจัดข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 รายงาน ผลการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แฟ้มข้อมูลนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ด้านบริหาร จัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้บริหารพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านครูผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่
หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านบริหาร
บุคลากรจัด อัตราส่วนของครู ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก 
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร ค าสั่งการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2563 ประวัติการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของ บุคลากรในโรงเรียน ระเบียบสวัสดิการค่าเช่าบ้านค่ารักษาพยาบาล โครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างบุคลากรให้มี



๓๘ 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร โครงการนิเทศและ วิจัยเพ่ือพัฒนา สรุปรายงานการ
อบรมของครูและบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ด้านบริหารจัดการด้าน  สภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านโครงสร้าง และตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัดให้มี ของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก มีผล การประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่าง
ปลอดภัย การประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและ ภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ด้านการจัดให้มีระบบ รับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารสถานที่ โครงการธนาคารขยะ โครงการจัดหาสื่อและนวัตกรรมทะเบียนสื่อ  แบบประเมินสุขภาพอนามัยของผู้เรียน สมุด
บันทึกการรับ- ส่งเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ด้านมีการจัดการเพ่ือส่งเสริม  สุขภาพ เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านมีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปีและป้องกันควบคุม โรคติดต่อ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านอาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็น
สัดส่วนตามกิจวัตร ประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดให้มี
พ้ืนที่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีผลการประเมิน  อยู่ในระดับดีมาก ด้านบริเวณห้องน้ า 
ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน ล้างมือที่เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
ด้านจัดการระบบสุขาภิบาลที่มี ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ าด่ืมน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ
พาหนะ น าโรค มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอต่อ การใช้งานของเด็กทุกคน 
และดูแลความสะอาดปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ สารสนเทศจาก
ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน แบบอัตโนมัติ (Thai school lunch) ทะเบียนยา เวชภัณฑ์ ระดับปฐมวัย 
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการหนูน้อยสุขภาพดีแบบประเมินสุขภาพ
อนามัยของผู้เรียน แบบบันทึกการรับวัคซีน (สมุดคู่มือแม่และเด็ก) บันทึกการตรวจเย่ียมจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ด้านมีการสื่อสารเพ่ือสร้าง ความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็ก และการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านการจัด กิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี  ด้านด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย มี ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่    
โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาลอ.๒ – อ.๓  โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โครงการเย่ียมบ้าน  โครงการศกึษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน (วารสาร โรงเรียน)โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเด่น 
 ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรการพัฒนาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หลากหลาย ตรงตามความสามารถ ความถนัดศักยภาพของ
แต่ละบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถ่ินศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนท างานเป็นทีม สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เน้นประสบการณ์ เล่น ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เด็กมีทักษะ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน  
 2. ครูและผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าท่ีดูแลเด็กเล็กมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่เหมาะสม และมี จ านวนเพียงพอ  
 3. สถานศึกษามีการสนับสนุน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 
  4. มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอย่างรอบด้าน และ ประสานความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น ตลอดปีการศึกษา 
  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครอบครัว อย่าง
สม่ าเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (คณะกรรมการสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย) และสมาคมผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา 
 
 



๓๙ 

 
จุดควรพัฒนา  

1. ควรจัดการอบรมทีส่ร้างสรรค์ที่ได้รับความรู้ด้านทักษะสมอง(EF) ให้กับครูดูแลเด็กเล็กเพ่ิม  
2. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชมุชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็ก เดินทางได้อย่างปลอดภัย  
3. ครูยังขาดความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

 
มาตรฐานด้านที่ 2 
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 
กระบวนการพัฒนา 
 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยจัดให้มี  โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมนิเทศเพ่ือ โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ โครงการสายใยแห่ง
ครอบครัวอนุบาลอ.๒ – อ.๓ โครงการกิน อยู่ เป็น พัฒนาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ
หลัก 10 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ +๑ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดย
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุง  หลักสูตรสถานศึกษา ครูปฐมวัยร่วมกัน
ศึกษามาตรฐานและสภาพที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรการศึกษา  ปฐมวัย พ.ศ. 2560 จากน้ันน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2563 จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา อย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนา  อย่างเต็ม
ศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล มีก ารดูแล และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ ภาษา การสื่อสาร อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสม ตามวัย ในการจัดกิจกรรมค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  
สังคมและวัฒนธรรมไทย มีการบันทึกผลการจัดประสบการณ์และประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจ าวัน เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการ เรียนรู้ มีพ้ืนที่ในการจัดมุมเสริมประสบการณ์
อย่างน้อย 4 มุม เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท สมมุติ และมุมเกมการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมตามมุมอย่าง
หมุนเวียน มีการปรับสื่อในหน่วย การเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและหน่วยการเรียนรู้ มีการสังเกต
และ บันทึกพฤติกรรมจากแบบประเมินหลังการจัดประสบการณ์เป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ  เล่น
สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้เด็กคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และน าเสนอความคิดและ
ความรู้สึกของตนเอง ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี มีวินัย และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด กิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่นแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้หน่วยโรงเรียนของฉัน ชุมชนน่าอยู่ และ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้มีพ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมกันวางแผน 
สนับสนุนสื่อ แหล่ง เรียนรู้ โดยผ่านสื่อทางข่าวสารประจ าสัปดาห์ของหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและ นอก
ห้องเรียน ท าคนเดียวและเป็นกลุ่ม และในการจัดกิจกรรมจะต้องท าตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้กับเด็ก ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงการใช้สื่อที่หลากหลาย เป็นสื่อจากธรรมชาติ และสื่อที่จัดท าข้ึน จะต้อง เป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก สามารถหยิบ จับ ได้และ
มีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณพอเพียงและปลอดภัย กับเด็ก และมีการฝึกให้เด็กเก็บของให้เข้าท่ีหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว และได้
มีการเฝ้าระวังติดตาม พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นระยะ โดยใช้แบบประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย
รายบุคคล (DSPM) และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ECE) ใช้ในการบันทึกเป็นรายบุคคล อย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี
การศึกษา มีหารสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเมื่อพบว่าผลการประเมินของ
เด็ก มีความต้องการความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ครูจะวางแผนแก้ไขปัญหาเด็กรายบุคคล โดยร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ตลอด ระยะเวลาที่มีการด าเนินงาน จะเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นหลักใน
การจัดกิจกรรมประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้บรรลุตามจุดหมายและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  โดยจัดให้มีโครงการ
อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีการวางแผนจัดท าโครงการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ของเด็ก มีการจัดอาหารให้กับเด็กในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหารและ สถานที่
รับประทานอาหารมีความสะอาดและปลอดภัย มีการจัดอาหารให้เด็กครบ 5 หมู่อาหาร และมี เมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่า
ทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ มีการจัดน้ าด่ืมส าหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้ าต้องสะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้งก่อน



๔๐ 

 
การเติมน้ า และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็น รายบุคคล มีเครื่องกรองน้ าท่ีได้มาตรฐาน มีการส ารวจและบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
กินอาหารของ เด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่าง เหมาะสม
กับความจ าเป็นของเด็ก ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีทัศนคติ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการ
รับประทานอาหาร ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และใน ปริมาณที่เหมาะสม การมีสุขนิสัยที่ดีและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร เช่น การล้างมือก่อน รับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน มีการจัดกิจกรรมให้เด็ก
รู้คุณค่า และ ประโยชน์ของอาหาร การหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย สุขนิสัย และมารยาทที่ดีในการ รับประทานอาหาร 
เช่น การจัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น การจัดกิจกรรมประกอบ
อาหาร การเล่นบทบาทสมมุติ และการท าโครงงานมีการ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในกิจกรรมประจ าวันได้แก่การรับประทาน
อาหาร การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดต่างๆ โดย
ปฏิบัติตาม ข้อตกลงในห้องเรียน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ น่ังเว้นระยะห่าง ใช้ของส่วนตัว และมีการตรวจวัด
อุณหภูมิและสังเกตอาการผิดปกติของเด็กรายบุคคลเป็นประจ าทุกวัน และบันทึกลงใน สมุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคระบาด และเมื่อเจออาการผิดปกติหรือมีอุบัติเหตุ มีการด าเนินการไปช่วยเหลือเบื้องต้นที่ห้องพยาบาล ถ้าอาการไม่ดีข้ึน แจ้ง
ผู้บริหาร แจ้งผู้ปกครอง และน าตัวส่งโรงพยาบาลในล าดับต่อไป มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้  
ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันจากการเล่น และการท า  กิจกรรม การสร้าง
ข้อตกลง และดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  การสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้เด็กรู้จักขอ
ความช่วยเหลือ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับ ภัยและอันตราย ท้ังภัยจากคนแปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้ การติดใน
รถยนต์ เป็นต้น มีการตรวจ ความสะอาดร่างกาย ปาก ฟัน ผม เล็บ เหา และบันทึกการตรวจในสมุดบันทึกทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
เมื่อพบปัญหา เช่นเด็กเป็นเหา หรือฟันผุ จะด าเนินการแจ้งและแนะน าผู้ปกครองในการท าความสะอาด ร่างกายหรือการรักษาโดย
การพบแพทย์ตามอาการ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เด็กเป็นรายบุคคลเป็น ประจ าทุกเดือน และแปลผลโดยใช้กราฟ น้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ ด้วยโปรแกรมค านวณตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต สรุปผลเด็กที่มีน้ าหนัก-ส่วนสูง สมส่วน 
สูงกว่าเกณฑ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ มีการจัดนมเสริมให้ส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ และน าให้ผู้ปกครองเพ่ิม 58 
ปริมาณอาหารให้เด็กรับประทานมากข้ึน มีการกิจกรรมออกก าลังกาย เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้เด็ก มีกล้ามเน้ือ กระดูก และร่าง
การแข็งแรงสมส่วน มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนด มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเน่ือง มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับ เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพ เช่น เด็กที่มีโรค ประจ าตัว ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติ และบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแล สามารถสังเกต ค้นพบเมื่อเด็ก 
มีอาการผิดปกติ แลให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมีโรคประจ าตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กเป็นโรคหอบหืด ลมชัก 
แพ้อาหาร เป็นต้น 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่  การเชื่อมต่อในข้ันถัดไป 
โดยจัดให้มีโครงการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้มีส่วนร่วม โครงการให้ผู้มี ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถ่ิน (SBMLD) โดยเด็กและผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวโดย
การสื่อสารและให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการร่วม 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมในวันประชุมปฐมนิเทศและจัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็ก ไปท าความรู้จัก
สถานศึกษา และพบครู ผู้ดูแลเด็กในวันเปิดภาคเรียนด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ผ่านกิจกรรมรักลูกที่ถูกทาง เพ่ือเด็กจะได้ปรับตัว
ได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เวลา กิจวัตร ประจ าวัน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอคนแปลกหน้าพบคนที่หลากหลาย 
กิจวัตรและกิจกรรมที่ หลากหลายเปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ครู ผู้ดูแลเด็ก จะเป็นผู้ส าคัญในการให้ข้อมูล และแนะน าว่า ผู้ปกครอง
จะช่วยให้เด็กเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนเวลา และวิถีประจ าวัน การนอน การต่ืน การเปลี่ยนสถานที่ เป็นต้น 
ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะท าความเข้าใจ และไปเตรียมเด็กตามล าดับ 60 เพ่ือให้เด็กได้เกิดความคุ้นเคย และปรับตัวได้ง่ายพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ควรจะได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัว เด็ก และสมุดสุขภาพเด็ก ท่ีจะน ามาให้สถานศึกษา เพ่ือจะได้มีประวัติที่สมบูรณ์ ที่
ครู ผู้ดูแลเด็ก จะได้ ปฏิบัติต่อเด็กได้ครูจะได้วางแผนในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ก ในชั้น  
จะต้องรวบรวมสิ่งที่เกิดข้ึนในชั้นของตัวและส่งให้ครูในชั้นต่อไปโดยรวบรวมทั้งประวัติสุขภาพ พัฒนาการ  และการเจริญเติบโตมี
การแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับผู้ปกครอง และครูกับครูในชั้นต่อไป ด้วยเอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบส ารวจ
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลแลแบบบันทึกผลการ ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัว
ก่อนเข้ารับการศึกษาใน ระดับที่สูงข้ึนแต่ละข้ันจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครู ศึกษาหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วน ามา
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่มีความสอดคล้องทั้งเน้ือหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมที่เน้นการเรียน
การสอนทางวิชาการเด็กต้องมีความ รับผิดชอบและต้องช่วยเหลือตนเองมากข้ึน เด็กจ าเป็นต้องมีทักษะในการดูแลตัวเอง ทักษะ



๔๑ 

 
ทางอารมณ์ สังคม ทักษะการเรียนรู้ในข้ันที่สูงข้ึน การเรียนรู้ผ่านการเล่น การพักผ่อนน้อยลง พ่อแม่และเด็กจึงต้อง  ปรับตัว ต้อง
ติดตามและก ากับเด็ก สนับสนุนให้เด็กได้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบของพัฒนาการในระดับที่สูงข้ึน นอกจากน้ีพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก
จ าเป็นต้องเตรียมตัวให้มากข้ึนก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน จากน้ันครูวางแผนจัด กิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก คุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และ พาไปดูสถานที่ ระบบที่แตกต่าง ด้วยภาพ  บรรยากาศการเย่ียมชมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นมิตร ท าให้เด็กปรับตัวได้ง่ายข้ึน และเป็นการลด ปฏิกิริยาการปรับตัวที่ไม่พึงประสงค์ในการต้องส่งต่อ
ช่วยเหลือในระดับข้ันถัดไปตลอดระยะเวลามีการ ประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ทราบถึงจุดดี และ จุดที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไข จากน้ันรวบรวมเก็บไว้เป็นข้อมูล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
น าผลที่ได้จากการประเมินโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 

มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ 
เล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
มาตรฐานด้านที่2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยมีการ
ด าเนินงานและประเมินผล 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๑.๒จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ดี (2) ดี (2) 
๒.๑.๓จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์และการเล่น 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๑.๔เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย 

ดี (2) ดี (2) 

๒.๑.๕เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
๒.๒.๑ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการ
กินที่เหมาะสม 

ดี (2) ดี (๒) 

๒.๒.๒จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวันและในการเคลื่อนไหวด้านร่างกายออกก าลัง เล่น กิน / นอน/ 
พักผ่อนและการเดินทาง 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๒.๓ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปากเพ่ือ
คัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๒.๔เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเน่ือง 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๒.๕จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปาก สายตา หูตามก าหนด ดี (2) ดีมาก (3) 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 

๒.๓.๑จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัสลองท าคิดต้ังค าถามสืบเสาะหาความรู้
แก้ปัญหาจินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๓.๒จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการสื่อสารอย่าง
หลากหลายฝึกฟังพูด ถามตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการ 

ดี (2) ดี (2) 

๒.๓.๓จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูด
เล่าอ่านวาด/เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด
และการอ่านที่ถูกต้อง 

ดี (2) ดีมาก (3) 

 
 



๔๒ 

 
มาตรฐานด้านที่2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

๒.๓.๔จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสิง่ต่างๆสถานที่และธรรมชาติ
รอบตัว  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๓.๕จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดย
เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี (2) ดี (2) 

2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
๒.๔.๑สร้างความสัมพันธ์ที่ ดีและมั่นคงระหว่างผู้ ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๔.๒จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงมีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออก
ด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและความถนัด 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๔.๓จัดกิจกรรมและประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและ
หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
๒.๕.๑จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย /
โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ดี (2) ดี (๒) 

๒.๕.๒จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละข้ันจนถึง
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ดี (2) ดี (๒) 

มาตรฐานด้านที่2 ผลการด าเนินงานร้อยละ ๘๘.๓๓ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง - 

 
จากตารางพบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานด้านที่ 2 ครู ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.33 และไม่มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่
ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ด้านมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านจัดพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างน้อย 4 พ้ืนที่มุม คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมเกมการศึกษาท่ีมีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายและ
เพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้
ด้วย ประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์และการเล่น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้าน
เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผล ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักฐาน เชิงประจักษ์ได้แก่ รายงานสรุปผลด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถาน
ระดับ ปฐมวัยปีการศึกษา 2563 รายงานผลการประเมนิหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย มุมเสริมทักษะ มุมเสริมประสบการณ์ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ตามมุมต่าง ๆโครงการ
จัดหาสื่อและนวัตกรรม โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาลโครงการหนูน้อยวิถีพุทธ  แบบ
บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน ทะเบียนสื่อ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายดูแลสุขภาพ  ด้านให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและ
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับดี   ด้านจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ด้านตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก 
ประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ด้านเฝ้า
ระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อย่างต่อเน่ือง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ สารสนเทศจาก ระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai school lunch) โครงการ
อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  โครงการกิน อยู่ เป็นโครงการอิ่มท้องมื้อเช้าโครงการหนูสุขภาพดี การส ารวจปัญหาทาง
โภชนาการและความ ต้องการพิเศษส าหรับเด็กอนุบาล ตารางกิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน ผลการตรวจสุขภาพ อนามัย 



๔๓ 

 
และความสะอาดของร่างกายประจ าสัปดาห์ของเด็กรายบุคคล บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็น รายบุคคลและการดูแลเบื้องต้น 
สมุดบันทึกการใช้ห้องพยาบาล บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ือเฝ้า ระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผลการ
ประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง  แบบประเมินสุขภาพอนามัยนักเรียน แฟ้มข้อมูลประวัติเด็ก 
ภาพถ่าย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ด้านจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต 
สัมผัส ลองท า คิดต้ังค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด และผลงานที่แตกต่าง
ของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดกิจกรรม และประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า และสนทนาตามล าดับข้ันตอนการพัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัด
กิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด เขียน เบื้องต้น ตามล าดับ
พัฒนาการ โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ด้านจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดี มาก ด้านจัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ 
ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ และประเมินหลังการจัดประสบการณ์ ผลงาน ของเด็ก โครงการศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล แฟ้มกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการผลงานนักเรียน  แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้PLC  บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา ภาพถ่ายกิจกรรม
การจัดประสบการณ ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี ด้านสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและมั่งคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดกิจกรรมสง่เสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 
แสดงออกด้านอารมณ์ โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มวิีนัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าท่ี ที่รับผิดชอบของพลเมอืงดีรักครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีเหมาะสมกับวัยและ พัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึก หลังการจัดประสบการณ์และประเมินหลงัจัดประสบการณ์ โครงการหยดน้ า
แห่งการเรียนรู้โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล  โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.-3โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2-  อ.-3 แฟ้ม
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบันทึกกิจกรรม จิตศึกษา แฟ้มสะสม ผลงานเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประสบการณ์ ภาพถ่าย
กิจกรรมการจัดประสบการณ ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในข้ันถัดไป มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ด้านจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้
เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับดี  ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึน แต่ละข้ันจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี หลักฐาน เชิงประจักษ์ 
ได้แก่  โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการเย่ียมบ้าน แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกหลังการประเมินหลังจัด
ประสบการณ์ โครงการหนูวิถีพุทธ อ.2 –อ.-3โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.-3 
จุดเด่น 

1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ สนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  

2. โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันที่หลากหลายครบ 5 หมู่และมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับวัย  
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประจ าวันที่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  เฝ้าระวังการเจริญเติบโต

ของเด็กอย่างรอบด้าน 
๔. การจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานศึกษาและจัดกิจกรรมช่วง ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัว

ในบรรยากาศที่เป็นมิตรในทุกๆ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1.ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ด้วยตนเองในการก าหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

2. สถานศึกษาควรมีการจัดการจัดการเรียนการสอนโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาน้อย               
ไม่เพียงพอแก่ควรสนใจของผู้เรียน ดังน้ันจึงควรเกิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้มากข้ึนกว่าเดิม และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
            ๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกแบบกิจกรรมให้เด็กมี
ทักษะกระบวนการทางวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อม และควรท าให้ต่อเน่ือง 
 
มาตรฐานด้านที่ 3  
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 
 กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย โดยจัดให้มีโครงการ โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กทุกคนมีน้ าหนักตัวเหมาะสมตามวัยและสูงดีสมส่วนโดยส่งเสริม
โภชนาการด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโครงการอิ่มท้องมื้อเช้าให้กับเด็กทุกคน โดยในทุกวันเด็กจะได้รับอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม นม เด็กที่มีภาวะเต้ียและผอม จะมีการให้อาหารเสริมนมกลับไปด่ืมที่บ้านเพ่ิมเติม โดยจะมีครูและ เจ้าหน้าท่ีจาก
สาธารณสุขคอยติดตามสภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพตนเองตามวัย ล้างมืออย่างถูกวิธีให้ สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร ทุกวัน ปิดปากเวลาไอหรือจาม ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระในส้วม รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูแลรักษา ร่างกายและ
ของใช้ให้สะอาด กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หรือสีฉูดฉาด ใช้ช้อนกลางในการ
รับประทานอาหารร่วมกัน ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท รักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกก าลังกายเป็น
ประจ า จิตใจใหร้่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการแปรงฟันในการรักษาช่อง
ปาก ให้กับเด็กปฐมวัยทุกคนได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง สถานศึกษายังมีการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามในวัย ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริม ได้แก่ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการเข้าร่วม โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน าผลที่
ได้จากการประเมินโดยความร่วมมือของทุก ฝ่ายมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในปีถัดไป 
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยจัดให้มีโครงการอาหาร กลางวันและอาหารเสริม (นม) 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีการวางแผนจัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ มีการโครงการ
ส่งเสริมกจิกรรมรักการอ่านวางแผนเพ่ือให้เด็กทุกคนมีการพัฒนาเหมะสม ตามวัย ในการส่งเสริมพัฒนาร่างกายเด็กให้สมบูรณ์
แข็งแรง โดยมีการจัดให้เด็กทุกคนได้ออกก าลัง กายทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดใหญ่ เพ่ือให้สุขภาพ
เด็กทุกคนได้ท า กิจกรรมออกก าลังกายทุกเช้า โดยมีครูประจ าชั้นเป็นผู้น าในห้องเรียน เด็กมีส่วนร่วมได้ฝึกเป็นผู้น า ผู้ตามในการ
ออกก าลังกาย เด็กได้ส่วนร่วมในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในห้องเรียนตามหน่วย การเรียนรู้ของแต่ละวันเหมาะสมตามวัย 
เด็กได้มีการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็ก โดยเด็กทุก คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมเข้าเล่น
ตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมปั้น มุมศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเองและจัดเก็บสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวของ
ตนเองได้ให้เรียบร้อย เช่น รองเท้า กระเป๋า แก้วน้ าแปรงสีฟัน จัดและเก็บที่นอนของตนเองได้เหมาะ ตามวัย ครูได้จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการรับรู้และการใชภ้าษาของเด็กทุกคนโดยมีกิจกรรมตามหน่วย สาระการเรียนรู้ของแต่ละวันเด็กจะได้มีการตอบโต้สนทนา
พูดคุยในเรื่องที่เรียนรู้ เด็กได้เล่นเรื่องที่ ตนเองพบเจอมา เด็กได้พูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นได้ เด็กสามารถเล่านิทานจากภาพจาก
จินตนาการของ ตนเองได้เหมาะสมตามวัย การส่งเสริมชว่ยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ครจูัดกิจกรรมที่เป็นพัฒนา เด็กทุกได้มี
การแสดงออกในการเข้าสังคมให้อยู่อย่างมีความสุขกับผู้อื่น โดยกิจกรรมเล่นเป็นกลุ่ม ท างานกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กได้มีการแสดงออก
ในสนทนาพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ในและนอกเหมาะสมตามวัย และยังมีโดยจะมีเจ้าหน้าสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม พัฒนาให้เหมาะสมตามวัยทั้ง 5 ด้าน โดยมีแบบคัดกรองเด็กแต่ละช่วงวัย ต้ังแต่อนุบาล ๒ - 3 มาติดตาม โรงเรียน
การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่สง่เสริมพัฒนาการให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมตาม และสนับสนุนการด าเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการเข้าร่วม



๔๕ 

 
โครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมาเป็นข้อมูลใน การ
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในปีถัดไป 
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยจัดให้มี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เพ่ือ
จัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาการของเด็กในด้าน
การใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ ให้สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย และ นอกจากน้ันแล้วยังมีการพัฒนาเด็กในด้านกล้ามเน้ือมัด
เล็ก เพ่ือให้กล้ามเน้ือมัดเล็กท างาน ประสานกันระหว่างมอืกับตาตามวัยโดยผ่านกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กได้เดิน กระโดด ว่ิงหลบ
หลีกสิ่ง กีดขวาง ได้รับลูกบอล ได้ตัดกระดาษ เขียนรูปเรขาคณิต และร้อยวัดสุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ที่ต่าง ๆ กันออกไป
ตามช่วงอายุของเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ และ กล้ามเน้ือมัดเล็กอยู่ในระดับดีมาก จากผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กภาคเรียนละ 2 ครัง้ และ รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบภาค
เรียนละ 1 ครัง้ 
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โดยจัดให้มีโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  อ.3 โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3 โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล 
โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมนิเทศเพ่ือพัฒนา คุณลักษณะอนัพึงประสงค์มี
การวางแผน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กกล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส 
รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้ตามสมวัย มีการ แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระโดยผ่านการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก โดยมีความสอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ให้ตรงตามมาตรฐานเพ่ือให้เด็กได้มี
คุณภาพในการแสดงออก อย่างอิสระ ร่าเรงิ แจ่มใส เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมถึงการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา โดยจัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์การ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง การแสดงกิริยา
โต้ตอบกับเสียงดนตรี การเล่นดนตรี การเต้น การเคลื่อนไหวตามเพลง เสียงดนตรีและ กิจกรรมทุกกิจกรรมช่วยฝกึเด็กให้มีวินัย 
ความอดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญูและส านึกรักท้องถ่ิน มีปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นรายบุคคลและรายกลุ่ม การเล่น
ตามมุม ประสบการณ์ การเล่นนอกห้องเรียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (กิจกรรม กลางแจ้ง) กิจกรรมศลิปะ
ต่างๆ การสร้างสรรค์สิง่สวยงาม โดยมีการประเมินพัฒนาการตามวัย  
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ โดยจัด ให้มีโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการจัดประสบการณร์ะดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการกิน 
อยู่ เป็น โครงการจัดหาสื่อและนวัตกรรม  เพ่ือจัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือใช้ใน การจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่ช่วยในการสง่เสริมพัฒนาการของเด็กในด้านการบอกเล่าเรื่องราว ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก นอกจากน้ันแล้ว สถานศึกษายังมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีช่วยในการพัฒนาการการเรียนรู้
แบบบูรณาการ โดยมี การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ท าให้เด็กมี 
พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา บรูณาการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ฝึกทักษะ การสังเกต การคาดคะเน การสืบค้น ส ารวจ
ตรวจสอบ หาข้อมูล แก้ปัญหา เพ่ือให้เด็กมี ความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้สามารถคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา 
เด็กมี จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย และยังมีการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) เพ่ือฝึกให้เด็กมี
ระเบียบวินัย รู้จักรอคอย มีการย้ังคิดไตร่ตรอง มีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยมีการ
ประเมินจากสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการ ของเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหาร
และผู้ปกครอง ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 
  มีผลการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
 
มาตรฐานด้านที่3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ดี (2) ดี (๒) 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ ดี (2) ดี (๒) 
                                  ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ) ดี (2) ดี (๒) 
                                  ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตาม
วัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ
ตามวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

                                 ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้สมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการทางาน
ศิลปะดนตรีกีฬา 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับย้ังชั่งใจทาตามข้อตกลงค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นมีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิง่ต่างๆรอบตัวเด็กได้
สมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบจ านวนมิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลาได้สมวัย 

ดี (2) ดี (2) 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
๓.๕.๔ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
๓.๕.๕ เด็กมีความพยายามมุ่งมั่นต้ังใจท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ดี (2) ดี (2) 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
๓.๖.๑ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย ดี (2) ดีมาก (3) 
๓.๖.๒ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนค า
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ดี (2) ดี (2) 

๓.๖.๓ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามล าดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัยน าไปสู่การขีด
เขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๖.๔ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

 
 
 
 



๔๗ 

 
มาตรฐานด้านที่3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๗.๑ข  เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๗.๑ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ดี (2) ดีมาก (3) 

๓.๗.๑ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ดี (2) ดีมาก (3) 

มาตรฐานด้านที่2 ผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๙๐ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง - 

 
 จากตารางพบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานด้านที่  3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ และไม่มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ด้านมีน้ าหนักตัว เหมาะสมตามวัย และสูงดีสม
ส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็ก มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหลักฐานเชิงประจกัษ์ ได้แก่
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการหนูน้อยสุขภาพดี แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็กผลการตรวจ
สุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายประจ าสัปดาห์ของเด็กรายบุคคล บันทึกน้ าหนัก -ส่วนสูงเด็กรายบุคคล รายงานสรุป
สภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล รายงานสรุปจ านวนและ ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ รายงานสรุปจ านวนและ
ร้อยละของเด็ก สูงดีสมส่วน รายงาน การคัดกรองการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ (ช่วงอายุ 3-6 ปี) 
รายบุคคล รายงานสรุปผลด าเนินงานบันทึกการ ตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19
แฟ้มข้อมูล ประวัติเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเด็ก มีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัด
ใหญ่ ด้านเด็กมีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย ด้านเด็กมี พัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษารายด้านเด็กมี
พัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ด้านเด็กมี พัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ได้แก่ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โครงการหนูน้อยสุขภาพดีแบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก  
บันทึกน้ าหนัก -ส่วนสูงเด็กรายบุคคล รายงานสรุปสภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล รายงานสรุปจ านวนและ ร้อยละของเด็ก
มีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ รายงานสรุปจ านวนและร้อยละของเด็ก สูงดีสมส่วน รายงาน การคัดกรองการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ (ช่วงอายุ 3-6 ปี) ตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 
19  แฟ้มข้อมูล ประวัติเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือ  มัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เด็กมีพัฒนาการ ด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก และประสานงาน
ระหว่างมือกับตาตามวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ หลักสูตรสถานระดับปฐมวัยปีการศึกษา 
2563 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้แก่ โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด้านเด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูส้ึกมั่นคง ปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัยซึ่งรวม
การเล่น การท างานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กสามารถอดทนรอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่ง
ใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี
มาก หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ หลักสูตรสถานระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โครงการ
สายใยแห่งครอบครัวอนุบาล โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  อ.3แฟ้มกิจกรรมการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา  เกียรติบัตร ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 



๔๘ 

 
 ตัวบ่งชี้3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้านบอกเกี่ยวกับตัว เด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านเด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกต
จ าแนกและเปรียบเทียบจ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านเด็กสามารถคิดอย่างมี
เหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่ แสดงออกได้สมวัย 
ด้านเด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ท ากิจกรรมให้ส าเรจ็สมวัย มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ บันทึกกิจกรรมจติศึกษา ภาพถ่ายกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสามารถฟังพูดจับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดค า และการ
อ่านเบื้องต้นได้สมวัยตามล าดับ พัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับ
ข้ันตอน พัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านเด็กมีทักษะในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับ ภาษาอื่นด้วย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์และประเมินหลังประสบการณ์ โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  อ.3 โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการอ่าน โครงการ
หยดน้ าแห่งการเรียนรู้ โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  อ.3 ผลงานของเด็ก  แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบันทึก
กิจกรรมจิตศึกษาการคัดกรองและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 3 - 6 ปี ผลประเมินพัฒนาการตามวัย รายบุคคล 
ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้ที่3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มวิีนัย และความเป็นพลเมืองดี ด้าน เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มผีล การประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีความเมตตา 
กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ มีผลการ ประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านเด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดี
ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ หลักสูตรสถานระดับปฐมวัย
โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 – อ.3  โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3โครงการธนาคารขยะ บันทึกกิจกรรมจิตศกึษา ผลประเมิน
พัฒนาการตามวัยรายบุคคล ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
จุดเด่น  

1. สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และจัดท า  แผนการจัดประสบการณ์  มีการจัด
กระบวนการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบบูรณาการ จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่น โครงการกินอยู่เป็น เด็กทุกคนได้เลือกประกอบอาหารรับประทานภาคเรียนละ 2 ครั้ง และการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานปีละ 1 เรื่อง และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง โดยผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างอิสระตามจังหวะ  โดย
การใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง และเครื่องเคาะจังหวะ   ๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกให้ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้เด็กได้ฟัง พูด อ่าน เขียน รู้จักการสังเกต คิดแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผล ๓.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การร้อย  การประดิษฐ์  ๔. กิจกรรมเสรีเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นได้อย่างอิสระตามมุมเล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมหนังสือ การเล่นบทบาทสมมติ. 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน การท ากิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นกับอุปกรณ์
กีฬา 6. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผล ผ่านการเล่นเกมการศึกษา เช่น เกมจับคู่  เกม
แยกประเภท การจัดหมวดหมู่ เรียงล าดับและภาพตัดต่อ โดยการจัดกิจกรรมบูรณาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยน้ัน
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
  2. สถานศึกษามีการจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและมีความ เข้มแข็งในการร่วมกันการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 



๔๙ 

 
จุดควรพัฒนา 
 
 1. เด็กที่มีปัญหามีน้ าหนักหนักเกินเกณฑ์ควรได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง  
2.ควรจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้ท ากิจกรรมกลางแจ้งให้มากข้ึน เพ่ือใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ดีย่ิงข้ึน 
เน่ืองจากปีการศึกษา 2563 ประสบปัญหาสถานการณ์การ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ท าให้จัดกิจกรรมกลางแจ้งได้น้อย 
 3. ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สืบค้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง  กล้าพูด กล้าคิด กล้าเป็น
ผู้น าและผู้ตาม กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเหลือตนเองได้  สร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษา 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ  ดีมาก 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจากผลการด าเนินงานดังน้ี 
 
 

มาตรฐาน ร้อยละของคะแนนรวม 
มาตรฐานด้านที่ 1 ๙๔.๘๗ 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ๘๘.๓๓ 
มาตรฐานด้านที่ ๓ ๙๐.๙๐ 

ผลรวมของร้อยละทุกมาตรฐาน ๒๗๔.๔ 
เฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 9๑.๓๖ 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 
 รวมทุกมาตรฐาน 

- 

 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาประสบผลส าเร็จในแต่
ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุก ด้าน เท่ากับ 9๑.๓๖  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยไม่มีตัวบ่งชี้
ที่ต้องปรับปรุงในทุกมาตรฐาน 
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการทั้งในส่วนของ  บุคลากรทุกประเภท 
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ดังปรากฏผลประเมินมาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละของ
คะแนนเท่ากับ ๙๔.๘๗ 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกายและดูแล
สุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ส่งเสริม พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมเด็กในระยะ เปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในข้ันถัดไป ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐาน
ด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการด าเนินงานคิด เป็น
ร้อยละของคะแนนรวมสูงถึง ๘๘.๓๓ 
 สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านการ
เคลื่อนไหว อารมณ์จิตใจ สติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ภาษาและการ  สื่อสาร และสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดีซึ่งมีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มาก ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ของคะแนนรวมสูงถึง ๙๐.๙๐ 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 



๕๐ 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  
เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึนและ
ความต้องการช่วยเหลือ  ดังน้ี 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม
และด้านสติปัญญาเด็กมีคุณลักษณะ5+1 เด็กมีวินัย อดทน 
กตัญญูรับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถ่ิน มีทักษะใน
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สั งค ม แล ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ร ะบ อ บ ป ระช า ธิป ไต ย โด ย มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
ชุมชน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้น
การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการ
บริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในศึกษา ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกปีการศึกษา นอกจากน้ียังมี
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญเช่นโครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน โครงโรงเรียนพอเพียง โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ   
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
อย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ  
3. ครูทุกคนใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่

คุณภาพของเด็ก 
เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้ง 4 ด้าน คือ 1)ด้าน
ร่างกาย 2)ด้านอารมณ์ 3)ด้านสังคมและ 4)ด้านสติปัญญา 
อย่างต่อเน่ือง  และส่งเสริมความสามารถในด้านการแยก
ประเภทและเปรียบเทียบได้  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย
เพ่ือให้ เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และควรปลูกฝัง
คุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน กตัญญู รับผิดชอบ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถ่ินอย่างสม่ าเสมอ    
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง  ครูควรได้รับการส่งเสริมในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน จัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนส าหรับครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ   
ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศพร้อมจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน
มากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลน าผลการวิเคราะห์ที่
ได้มาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของเด็ก 
2. ควรมีการท าแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 
3. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถ ความ
ถนัดเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

 
 



๕๑ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม มีการน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัด 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
1. โครงการหนูน้อยรักการเรียนรู ้
2. โครงการสายใยแห่งครอบครัวอนุบาล 
3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
4. โครงการดรุณธรรม 
5. โครงการหนูเป็นเด็กไทย  

  
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมที่สง่เสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
2. จัดกิจกรรมที่สง่เสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
3. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลอื 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของครูและผู้เรียน เพ่ือพัฒนาและต่อยอดการ
เรียนรู้ที่สูงข้ึน 
          3. ส่งเสริมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 4. สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

จากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการโรงเรียนน าร่อง “วิถีชุมชนท้องถ่ิน” โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เก่ียวกับวิถีของชุมชน บูรณา
การกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ครูทุกคนร่วมกันวางแผน
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดชั่วโมงบูรณาการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียน
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจนโดยให้แต่ละช่วงชั้นพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม แต่มีจุดเน้นในเรื่องการฝึก
สมาธิ การมีสติ และการสร้างปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ นอกจากน้ันโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงาน    
ทุกภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “หยดน้ าแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นการน าผลงาน จากการเรียนรู้ และผลงานที่
เป็นการต่อยอดการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างกว้างขวาง 
 ดังน้ัน โรงเรียนควรด าเนินโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถ่ินให้ต่อเน่ือง ปรับให้เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ยึดถือแนวทางการนิเทศติดตามในระบบช่วงชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงการอบรมดูแล
ให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ท าทุกอย่างอย่างมีสติ ระลึกคิด มีเหตุผล ท้ังน้ีภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ
และมีคุณธรรม 
 
 
 



๕๒ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลอื 
 1)  สถานศึกษาต้องการการสนับสนุนด้านพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมเพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  
 2)  ต้องการให้ครูได้เข้ารับการอบรม การสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
  3)  ต้องการน าผลการทดสอบระดับชาติประจ าปี (O-Net) มาวิเคราะห์และวางแผน พร้อมทั้งก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ส่วนท่ี 4 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา  
 
ชื่อผลงาน (Best Practice)  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ  

1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา หมายถึง การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น าสาระการเรียนรู้ใน
ท้องถ่ิน ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต และศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน โดยการก าหนด
หัวข้อเรื่องของสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินศึกษาแต่ละสายชั้นให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเชื่อมโยงบูรณา
การเน้ือหาจากกลุ่มสาระอื่นที่น ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based 
Learning)กับกระบวนการPLC 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่คณะครูในแต่ละสายชั้นสร้างข้ึน จากการน าสาระการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ เช่น การบูรณาการแบบสหวิทยาการ หรือบูรณาการเน้ือหาจากกลุ่มสาระ
กับกลุ่มสาระ หรือบูรณาการโดยทีมครู แล้วจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสาน รวมเน้ือหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรม และ
กระบวนการจากศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นกลุ่มการเรียนรู้เดียวกัน โดยการก าหนดหัวเรื่องและจัดการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม มีความหมายในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานและเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อผู้เรียน 

3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน หมายถึง ครูและสถานศึกษาเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
ผู้เรียน ได้แก่ ทักษะในการคิด ท้ังการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิพาษ์ การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและการท างาน ที่เด็ก
จ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว มีความคิดริเริ่ม มีทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึง
การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามค่านิยม 5+1 ของเทศบาลนครขอนแก่น 
ประกอบด้วย มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู และส านึกรักท้องถ่ิน โดยมองว่า ทักษะส าคัญที่จะท าให้เด็กสามารถ
ปรับตัวเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 
 
ประจ าปีการศึกษา  2563 
1. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถ.ราษฏร์คนึง  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และเปิดท าการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่6 

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้มีการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  ตามโครงการโรงเรียนน าร่องวิถี
ชุมชนท้องถ่ิน โดยการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นฐานในการเรียนรู้ และเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระเรียนรู้ทั้ง 8  
แบบบูรณาการร่วมกัน สู่ชีวิตจริง จากผลการด าเนินการโรงเรียนน าร่องวิถีชุมชนท้องถ่ิน อย่างเน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปี พบว่า คุณค่า
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ก่อให้เกิดผลดีและบทเรียนที่หลากหลายกับครู นักเรียน และชุมชน ทุกฝ่ายเห็นพ้อง
กันว่า ควรขยายโอกาสศึกษาต่อเพ่ือการต่อยอดประสบการณ์ของนักเรียนและพัฒนาแนวทางของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ต่อไป จึงได้มีการขยายโอกาสการศึกษาเพ่ิมถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ข้ึน ในปีการศึกษา 2552 โดยมีครูที่สอนอยู่เดิมใน
โรงเรียนและครูจากนอกโรงเรียนที่มีแนวคิดและประสบการณ์ด้านน้ีอยู่แล้วเพ่ิมเข้ามา และริเริ่มจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการที่
เชื่อมโยงสาระวิชาและสาระชีวิตเข้าด้วยกัน 

สภาพทั่วไป 
แนวคิดทางการจัดการศึกษาของระดับชั้นอนุบาลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย คือ จัดการศึกษาตาม

แนววิถีชุมชนท้องถ่ินให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบวิถีชุมชนท้องถ่ิน ให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศ เงื่อนไขใน
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยงสาระวิชากับสาระชีวิต ผู้เรียนมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
สติปัญญา เห็นคุณค่า ของตนเอง ครอบครัว มีส านึกรักท้องถ่ิน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และโลก รู้จักด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 



๕๔ 

 
โดยครูผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้น าวิธี  รูปแบบ และหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่

หลากหลาย มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษากับนักเรียน ตลอด 3 ปี โดยกระบวนการหลัก คือ การสอนแบบโครงงานที่บูรณา
การท้องถ่ินสาระวิชากับเน้ือหาหลักที่จะเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น เกมการเรียนรู้หรือเกมสร้างพลังกลุ่ม การประกอบอาหาร การท าเกษตร 
การทดลองงานวิทยาศาสตร์ การปั่นจักรยานเรียนรู้ในชุมชน การลงค้นคว้าข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ ถามเพ่ือให้เกิดความรู้มือหน่ึง 
การตรวจวัดคุณภาพน้ า การท ากิจการการค้าขาย การแสดงบทบาทสมมุติ การสร้างสรรค์งานศิลปะ การผลิตสื่อต่างๆ การแสดง
ละคร กิจกรรมอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ และกระบวนการเรียนในค่าย ตลอดจนการปฏิบัติผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน (Project - Based Learning) กระบวนการเรียนรู้จากการย้อนทวนมองตนเอง การเขียนบันทึกทบทวนการเรียนรู้ตัวเอง การ
น่ังสมาธิ เจริญสติ ใคร่ครวญกับตัวเอง ครูช่วยต้ังค าถาม เพ่ือเข้าใจความหมายในสิ่งที่ท าและที่พบเจอ หรือการประเมินตัวเองกับ
ประเด็นที่เรียนรู้หรือการกระท าของตนเองกับสิ่งที่ท ากับภารกิจ หน้าท่ีของตน และการแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่ดีนอกจากตัวเองแล้ว เพ่ือนก็จ าเป็นอย่างย่ิง เพราะเราเป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียว
ไม่ได้ การท างานกลุ่มทั้งเล็กและใหญ่ จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญย่ิงในการขัดเกลาตัวเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นดูแลกัน 
เอ้ือเฟ้ือกัน มากกว่าจะมุ่ง การแข่งขัน หรือความส าเร็จแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีสังคมเพ่ือน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตและสังคมฝึกคุณธรรม
จากกันและกันได้ดี นอกจากน้ัน ศักยภาพของแต่ละคนจะหนุนเสริมกันและกันได้ เพราะหลายภารกิจน้ันเราท าคนเดียวไม่ได้ 
 กระบวนการเรียนรู้จากปัญหา (Problem - Based Learning) การฝึกฝน กับประเด็นที่ขัดใจตนเองสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่คุ้นเคย ไม่คุ้น
ชิน ปัญหาความขัดแย้งในตัวเอง กับเพ่ือน กับครอบครัว ปัญหาจากภาระงานที่ได้รับทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม ต้ังแต่ปัญหา
เล็กๆ จนถึงปัญหาใหญ่ๆ เช่น การจัดการปัญหาขยะในห้อง ในโรงเรียน ปัญหาเรื่องแหล่งน้ าในชุมชน ทั้งปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม 
และน้ าเน่า จนถึงปัญหาของสังคมและชาติจากสถานการณ์จริงที่พบประสบมาเป็นบทเรียน   

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ในสายชั้นและโรงเรียน จัดวงแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review) ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ตามแนวคิดโรงเรียน
วิถีชุมชนท้องถ่ิน ทีมครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้ มีแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าสิ่งที่เรียน สิ่งที่ท า และคิด
ต่อยอดได้จริง เกิดทักษะที่จ าเป็น ทั้งทักษะการฟัง การสื่อสาร การแสวงหาความรู้ ทักษะชีวิตและสังคม บทบาทของครูต้อง
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ทั้งเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม ผู้สังเกตการณ์ และผู้ประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ บทบาทของครูก็จะ
ค่อยๆ ลดถอยลงๆ กลายมาเป็นผู้อ านวยการสร้างแทน ให้นักเรียนได้ก ากับตัวเองมากย่ิงข้ึน หรือแสดงตามสิ่งที่นักเรียนถนัด ชอบ 
หรือสนใจ ที่จะเล่น ใช้ค าถามมากข้ึน มากกว่าใช้ค าสั่งชักชวนให้นักเรียนได้มาร่วมคิด กระตุ้น และลงมือท าตามข้ันตอนที่ได้ริเริ่ม
วางแผนไว้มากกว่าการชี้น า ให้นักเรียนท าตาม ในที่สุด แต่สิ่งที่ส าคัญย่ิง ของครู ในการแสดงบทบาท ต้องมีสติก ากับอยู่เสมอ 
เพราะถ้าหากขาดสติ บทบาทของครู ก็มักจะแสดงผิดบทบาทไป จนไปเบียดเบียน บทบาทของนักเรียน หรือบทบาทของผู้อื่น ซึ่ง
เครื่องมือส าคัญมากๆ ของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จ าเป็นอย่างย่ิงต้อง มีการภาวนาเจริญสติ ควบคู่ไปกับการท า
บทบาทหน้าท่ีของครู  
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาและประเมินหลักสูตรที่ใช้ใน
โรงเรียน พบว่า 1) ด้านเน้ือหาของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การน าองค์ความรู้
มาใช้จริงในชีวิตที่ต้องบูรณาการแก้ปัญหาในชีวิตและสังคมอย่างหลากหลายวิชา  ครูควรมีการเชื่อมโยงทักษะในศตวรรษที่ 21 
และบูรณาการในรายวิชาต่างๆ 2) ด้านครูผู้สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นระบบครูคนเดียวสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสอนข้ามระดับชั้น ครูผู้สอนบางท่านไม่จบตรงสาขาและสอนหลายวิชา 3) ด้านผู้เรียน แม้ผู้เรียนจะกล้าพูด กล้าแสดงออกที่ดี 
กล้าท า แต่ผู้เรียนส่วนมากท าตามค าสั่งครู ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ยังขาดการปลูกฝังให้เห็นความส าคัญในเชิงบูรณาการที่
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้ในเหตุการณ์ในชีวิตจริงและสังคมปัจจุบันได้ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ขาดทักษะ
ทางสังคม แต่จะได้รับการพัฒนาเพียงบางรายวิชา ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการพัฒนาตนเองอย่างบูรณาการ  

ดังน้ัน ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ข้ึนในสถานศึกษา  

2. ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนน าร่องวิถีชุมชนท้องถ่ินที่จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานบูรณาการ (Project - Based Learning) โดยพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) โดยให้ครูและผู้เรียนประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกัน
และกันได้ และยังมีการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Summative Evaluation) เพ่ือทดสอบตามตัวชี้วัดประจ าปีการศึกษาใน
ปลายภาคเรียนบางส่วน) ครูมีการจัดวงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review) ให้สอดคล้องกับ



๕๕ 

 
การเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และกระบวนการพัฒนาคนต้ังแต่เด็ก โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 
คือ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่จะด ารงอยู่ด้วยกัน และในปัจจุบันได้น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการด้วย เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระวิชาต่างๆ ที่หลากหลายและมีคุณค่าอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นหาตัวตน เข้าใจตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์สร้างเป้าหมายพัฒนาตนเองด้านทักษะชีวิต 
ทักษะสังคม และทักษะอาชีพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา (Project - Based Learning : 
PBL.) 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review : AAR) เกิด
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  (Professional Learning Community : PLC.) ได้ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
ให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินต่อไป 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ านวน 576 คน เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา 
2. ผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จ านวน 3 คน ครูประจ าการ จ านวน 34 คน และครูผู้ช่วยตามภารกิจ 

จ านวน 8 คน ร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. การทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Summative Evaluation) ตามตัวชี้วัดในปลายภาคเรียน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
1. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและ

ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันได้  
2. การน าเสนอนิทรรศการการเรียนรู้ “โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้” ตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การ 
3. การบันทึกผลเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของทีมครูผู้สอนแล้วมีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนการ

เรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๕๖ 

 
2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นวางแผน 
 

ปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 

- ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ 
  แบบบูรณาการ ต้ังแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 ในปี 
  การศึกษาที ผ่านมา  
- ศึกษาวิธีการสอนแบบบูรณาการและสร้างแผนจัดการเรียนรู้ 
- ประชุมครูแลกเปลี ยนข้อคิดเห็น และเสนอต่อผู้บริหาร 

- น่าการสรุปผลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการที จะ 
ใช้สอนในครั้งต่อไป ในการแลกเปลี ยนการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC.) 
 

ขั้นปฏิบัติการ 
 

ขั้นสังเกตการณ์ 

ขั้นสะท้อนผล 
 

- ลงมือปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการทอ้งถิ นศึกษาตาม
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ นและโครงงานบูรณาการที ก่าหนด
ไว้ 
- น่าเสนอนิทรรศการการเรียนรู้ “โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้” ตาม
ก่าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
- การประเมินเพื อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

- มีกระบวนการครูพี เลี้ยงหรือโค้ช (Coaching) ต้องเข้าร่วมวางแผน เข้า
สังเกต การจัดกิจกรรม และร่วมสะท้อนผลกับครูผู้ถูกโคช้เป็นข้ันตอน
อย่างสม ่าเสมอ 

- น่าข้อมูลที ได้รับจากการบันทึกของโค้ช ครู และนักเรียนมาวิเคราะห์
ร่วมกัน (AAR) แล้วน่าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ งข้ึน 
 



๕๗ 

 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้บริหารจัดการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA หรือที่เรียกว่า วงจรเดมิง (Deming 

Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 1. Planning (วางแผน) มีการประชุมคณะครูในการวางแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือเข้าสู่  2. Doing (ปฏิบัติการ) การด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ ต้ังไว้ 3. Check (ตรวจสอบ) การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลของการด าเนินงานที่ต้ังไว้ และ 4. Action (ด าเนินการให้เหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไข น าผลการประเมินมาพัฒนาแผน ได้
ด าเนินการ ดังน้ี 

กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ 

ที่แสดงให้เห็นกระบวนการ PDCA 

แนวโน้มของความส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย 

P (Planning) 
1. การประชุมคณะครูในการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ  
2. การก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
3. แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบทุกระดับสายชั้น 
4. เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
- การพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการได้รับการอนุมัติ 
- ค าสั่งโรงเรียน 
- ได้ครูผู้รับผิดชอบ  

D (Doing) 
1. ปฏิบัติการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ต้ังไว้  
2. มีคณะกรรมการ ด าเนินการตามกระบวนการและรูปแบบวิธีการ 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
3. การประชุมคณะครูและจัดอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการ เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) ในการจัดวงแลกเปลี่ยน 

วิธีการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review (AAR.)  
5. น ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการ 

ท้องถ่ินศึกษา (Project-Based Learning (PBL.) ลงสู่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิด 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา บูรณาการท้องถ่ินศึกษา แต่ 
ละสายชั้นอย่างเป็นระบบ  

6. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย   
(Professional Learning Community (PLC.) ในการแลกเปลี่ยนการ 
เรียนรู้ร่วมกัน 

7. น าเสนอนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ “โครงการหยดน้ าแห่งการ 
เรียนรู้” ประจ าปีการศึกษา การก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ  

 
- มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา บูรณาการท้องถ่ิน 
ศึกษา 
- กระบวนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการ 
ท้องถ่ินศึกษา (Project-Based  
Learning ) 
- กระบวนการโค้ชชิ่ง  
(Coaching) และถอดบทเรียน 
ร่วมกัน (AAR.) 
- เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน 
โรงเรียน (PLC.) 
- น าเสนอโครงการหยดน้ า 
แห่งการเรียนรู้ 

 C (Check) 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของผู้ที่รับผิดชอบ 
2. การติดตามของผู้บริหาร 
3. มีการประเมินข้ันตอนการด าเนินงาน  
4. การประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนที่ได้ต้ังไว้ของโรงเรียนใน 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา  
5. สรุปผลการประเมิน  

 

- สรุปผลการประเมิน 
- มีรายงานผลการด าเนินการ                                             

A (Action) 
1. คณะกรรมการน าประเด็นปัญหา มาวางแผนปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการให้เหมาะสม  
2. น าผลการประเมินมาพัฒนาแผน โดยสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก  
3. สร้างรูปแบบกระบวนการด าเนินงานใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการ 
ด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป  

 
- น าประเด็นปัญหาเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 
- ประเมินและพัฒนาแผน 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


๕๘ 

 
 
3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ  

ผลการด าเนินงานจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักการด าเนินงานเชิงปฏิบัติการ มีข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ข้ันวางแผน (Plan) 
  1. รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต เหตุการณ์ขณะท าการสอนของครู สังเกตนักเรียน ขณะเรียน สัมภาษณ์นักเรียน
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน ามาวิเคราะห์ปัญหาและน าข้อมูลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป 
  2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินสาระวิชาเพ่ิมเติม 

 3. ศึกษา ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและโครงงานแบบบูรณา 
การท้องถ่ินศึกษา (Project-Based Learning) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
  4. สร้างแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการ 
 3.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  

ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษาตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา 
การท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการที่สร้างข้ึน ในข้ันวางแผน ปฏิบัติการจนถึงข้ันน าเสนอนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ “โครงการ
หยดน้ าแห่งการเรียนรู้” ตามก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
(Formative Assessment) โดยให้ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันได้ และยังมีการ
ทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Summative Evaluation) เพ่ือทดสอบตามตัวชี้วัดประจ าปีการศึกษาในปลายภาคเรียน 
 3.3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) 
        ขณะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการPLC โดยครูในช่วงชั้นและผู้เก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วม
วางแผน เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม และร่วมสะท้อนผล เป็นข้ันตอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการบันทึกผลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ตกลงกัน  
 3.4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
  น าข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกต มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน (After Action Review : AAR) แล้วน า
ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนา  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป (Before Action Review : BAR)  และแสดงผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน
น าเสนอต่อสาธารณชนได้ 

เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว พบว่า ทีมครูผู้สอนมีผลงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบโค้ชด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ครูมีมาตรฐานการศึกษาเกิด
ผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการ
คิด ท้ังการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิพาษ์ การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและการท างาน เป็นต้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยม 
5+1 คือ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู และส านึกรักท้องถ่ิน พร้อมกับมีอัตลักษณ์ คือ นักเรียนต้องกินเป็น และ
อยู่เป็น แบบโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ และ
เป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษาในระดับเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือให้แก่สถานศึกษาอื่น
มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และศึกษาดูงานได้ 
4. ปัจจัยเก้ือหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ  มีดังน้ี 
           4.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามเป้าหมายของโรงเรียน
และมีการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน 
 4.2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนการจัดกิจรรมในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี 
 4.3 การอบรมพัฒนาครูตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 

4.4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเน่ืองทุกป ี
4.5 ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ  



๕๙ 

 
4.6 บริษัทซัมซุงที่สนับสนุนโครงการสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต (Samsung Smart Learning Center) ในโรงเรียน

เทศบาลบ้านโนนชัย 
4.7 คณะวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4.8 น าหลักการของสถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพ และคณะวิทยากรที่ให้ความรู้ในการออกแบบการ

เรียนรู้บูรณาการ โครงงานบูรณาการ กระบวนการโค้ช การประเมินผลเพ่ือพัฒนา และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  มาปรับใช้ใน
สถานศึกษา 

4.9 น ากิจกรรมจิตศึกษาและวุฒิภาวะของความเป็นครูศตวรรษใหม่  โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์มาจัด
กิจกรรมกับผู้เรียนการ  

4.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนวิทยากรจัดกระบวนการด้านละครเพ่ือ
การพัฒนากับผู้เรียน 

4.11 คณ ะศึ กษ าศ าสตร์  ส าขาวิช าศิ ลป ศึ กษ า ส าขา วิช าค ณิ ตศ าสตร์  ส าขา วิช าภ าษ าไท ย  เป็ น ต้ น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนากับผู้เรียน 

4.12 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้ความรู้ด้านสิทธิของเด็ก ครูกับผู้เรียน และข้อตกลงสัญญาในการ
ดูแลสิทธิของผู้เรียน 

4.13 ส านักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน (NGO) สนับสนุนวิทยากร
กระบวนการ ทีมพ่ีเลี้ยงนักพัฒนาช่วยงานต่อเน่ือง พร้อมสื่ออุปกรณ์ และองค์ความรู้ 

4.14 ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมไทสิกขาสนับสนุนผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับครู
และนักเรียนในโครงการ “ธรรมดายาตรา เพ่ือแหล่งน้ าในท้องถ่ิน” เพ่ือพัฒนาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และธรรมะ ต่อเน่ืองทุกปี  
5. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน  

5.1 การน ารูปแบบการบูรณาการท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการไปใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้
เกิดกับครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง 

 5.2 ครูต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองละเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนได้ คิดค้น กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และย่ังยืน มาใช้กับผู้เรียน  ปรับเปลี่ยนการสอน โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วม และเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
 5.3  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สภาพจริง พ้ืนที่จริง เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

  5.4 ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  (Professional Learning Community 
: PLC.)  

 5.5 มีการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถ่ินศึกษา ทั้งด้านองค์ความรู้ การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม บูรณาการ และการเรียนรู้จิตศึกษา การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือน าสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

6.1 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในภาคีเครือข่ายห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 7 กันยายน 2561 โดยศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6.2 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ คณะครูโรงเรียนประชารัฐ ศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมจิตศึกษา  และระบบ Coaching Team. วันที่ 18 ธันวาคม 
2561 

6.3 รายการสามัญชนคนไทย ทางช่องไทยพีบีเอช น าเสนอการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ออกอากาศวันที่ 21 
ตุลาคม 2561   
 6.4 รายการทีวี ช่อง 3 ช่องไทยพีบีเอส ช่องทีวีดิจิตัลอื่นๆ ร่วมถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง มหัศจรรย์
มากกว่าข้าว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

6.5 นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมจิต วันที่ 13 ธันวาคม 2560 

6.6 รายการ ดูให้รู้ ช่องไทยพีบีเอส ถ่ายท าการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 
และ ครูสัญญา มัครินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูไทย ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาท่ีประเทศญ่ีปุ่น ของรายการ ดูให้รู้ ช่อง
ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2559 



๖๐ 

 
6.7 ห้องเรียนต้นแบบในวิชาบูรณาการ “Education for the Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต จากโครงการ 

Samsung Smart Learning Center วันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
6.8 พัฒนาครูและนักเรียนที่เป็นผู้น ากระบวนกร จนสามารถเป็นโค้ช ครูพ่ีเลี้ยง และวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้และ

จัดโครงการค่ายต่างๆ ได้ด้วยตนเองทั้งในสถานศึกษา เครือข่าย และองค์กรอื่นได้ 
6.9 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
  



๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย





๖๑ 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียน เทศบาลบา้นโนนชัย  สังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ที่ 12 
ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ต าแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน.................................. 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : ระดับคุณภาพ   ต้องปรับปรุง (๐)  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (๑)   ดี (๒)   ดีมาก (๓) 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที 
สถานศึกษา

ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 3 ข้อ) 
1.1  การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ   

1.1.1. บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

- โครงการจัดท่าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

ดี ดีมาก      

1.1.2. บริหารหลักสูตรสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2563 

ดี ดีมาก      

1.1.3. บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ LEC 
- ระบบฐานข้อมูล ECD 

ดี ดีมาก      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 4  ข้อ) 
1.2  การบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทตาม
หน่วยงานที สังกัด   

1.2.1. บริหารจัดการบคุลากรอย่าง 
เป็นระบบ  
 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- ค่าสั งการจัดครูเข้าสอน 
- สถิติจ่านวนนักเรียน 

ดี ดีมาก      

 
 

 
 
 
 

๖๑ 



๖๒ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 4  ข้อ) 
1.2  การบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทตาม
หน่วยงานที สังกัด   

1.2.2. ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด่าเนินกิจการ มี 
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และ 
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-ID plan 
- แบบรายงาน13 ตัวชี้วัด 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ดี ดีมาก      

1.2.3. คร/ูผู้ดูแลเด็กที ท่าหน้าที 
หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติ 
เหมาะสม 

-โครงการพัฒนาบุคลากร 
- แบบรายงาน13ตัวชี้วัด 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ดี ดีมาก      

1.2.4. บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วน 
ของคร/ูผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 
พอเพียงต่อจ่านวนเด็ก ในแต่ละ 
กลุ่มอายุ 

-โครงการพัฒนาบุคลากร 
-  รายงานประจ่าเดือน 
- ค่าสั งการจัดครูเข้าสอน 
 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 
 

 

๖๒ 



๖๓ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก- 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 8  ข้อ) 
1.3  การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื อความ
ปลอดภัย   

1.3.1. บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
เพื อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
 

-โครงการบ่ารงุรักษาและซ่อมแซม
สิ งก่อสร้าง 
- โครงการธนาคารขยะ 

ดี ดี      

1.3.2. โครงสร้างและตัวอาคารมั นคง 
ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที 
ปลอดภัย 

-โครงการบ่ารงุรักษาและซ่อมแซม
สิ งก่อสร้าง 

ดี ดีมาก      

1.3.3. จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที 
เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

-โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

ดี ดีมาก      

1.3.4. จัดการสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร ครภุัณฑ์ อุปกรณ์ เครื องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งานและ
เพียงพอ 

- โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

ดี ดี      

1.3.5. จัดให้มีของเล่นที ปลอดภัยได้
มาตรฐาน มีจ่านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 
 

- โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

ดี ดีมาก      

  
 
 

๖๓ 



๖๔ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก- 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 8  ข้อ) 
1.3  การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื อความ
ปลอดภัย   

1.3.6. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทาง
อย่างปลอดภัย 
   

-โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

ดี ดีมาก      

1.3.7. จัดให้มีระบบป้องกันภัยจาก
บุคคลทัง้ภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

 

ดี ดี      

1.3.8. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน 
ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี ยง
ของพ้ืนที  

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- 

ดี ดี      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 7  ข้อ) 
1.4  การจัดการเพื อ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้   

1.4.1. มีการจัดการเพื อส่งเสริม 
สุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ 

เ  เด็กและดูแล การเจ็บป่วยเบื้องต้น 
  

 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัยของ
ผู้เรียน 

ดี ดีมาก      

 
 
 

๖๔ 



๖๕ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก- 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 7  ข้อ) 
1.4  การจัดการเพื อ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้   

1.4.2. มีแผนและด่าเนินการตรวจ 
สุขอนามัยประจ่าวัน ตรวจสุขภาพ 
ประจ่าปี และป้องกัน ควบคุม 
โรคติดต่อ 

-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-แบบประเมินสุขภาพอนามัยของ
ผู้เรียน 

ดี ดี      

1.4.3. อาคารต้องมีพ้ืนที ใช้สอยเป็น 
สัดส่วนตามกิจวัตรประจ่าวันของ 
เด็กที เหมาะสม ตามช่วงวัย และ 
การใช้ประโยชน์ 

-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน 

 

ดี ดีมาก      

1.4.4. จัดให้มีพื้นที /มมุ 
ประสบการณ์ และแหลง่เรียนรู้ใน 
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

-โครงการจัดหาสื อและนวัตกรรม 
-มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
- ทะเบียนสื อ 

ดี ดีมาก      

 

 
 
 
 

 

๖๕ 



๖๖ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก- 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 7  ข้อ) 
1.4  การจัดการเพื อ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
เรียนรู้   

1.4.5. จัดบริเวณห้องน่้า ห้องส้วม  
ที แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ  
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
การใช้งานของเด็ก 

-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-แบบประเมินสุขภาพอนามัยของ
ผู้เรียน 

ดี ดีมาก      

1.4.6. จัดการระบบสุขาภิบาลที ม ี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที  
ปรุงประกอบอาหาร น่้าดื มน่้าใช้ 
ก่าจัดขยะ สิ งปฏิกูล และพาหะน่า 
โรค 

-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-แบบประเมินสุขภาพอนามัยของ
ผู้เรียน 

ดี ดี      

1.4.7. จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื องใช ้
ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก 
ทุกคน และดูแลความสะอาดและ 
ปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 
 

-โครงการจัดหาสื อและนวัตกรรม 
-โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

ดี ดีมาก      

 

 
 
 

๖๖ 



๖๗ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก- 
ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 4  ข้อ) 
1.5 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน   

1.5.1. มีการสื อสารเพื อสร้าง 
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยเกี ยวกับตัวเด็กและ 
การด่าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก  
ปฐมวัย 

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการเยี ยมบ้าน 

ดี ดีมาก      

1.5.2. การจัดกิจกรรมที พ่อแม่/ 
ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน 
ร่วม  

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 

ดี ดี      

1.5.3. ด่าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื อง 
การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย  

-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 

ดี ดีมาก      

1.5.4. มีคณะกรรมการสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
 

-โครงการจัดท่าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 

๖๗ 



๖๘ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพประเด็นการพิจารณา 
 

ต้องปรับปรุง (๐) ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (๑) ดี (๒) ดีมาก (๓) 
ไม่มีหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาข้อ 
๑ และข้อ ๒ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาข้อ 
๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาครบ
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๖๘ 



๖๙ 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พฒันาเด็ก ปฐมวัย  

โรงเรียน เทศบาลบา้นโนนชัย  สังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ที่ 12 
ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ต าแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน.................................. 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

: ระดับคุณภาพ  : ระดับคุณภาพ   ต้องปรับปรุง( ๐)   ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  (๑)    ดี (๒)     ดีมาก (๓) 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.1. การดูแลและพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน    

2.1.1. มีแผนการจัดประสบการณ ์
การเรียนรู้ที สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย มีการด่าเนินงาน 
และประเมินผล 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2563 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
-แผนการจัดประสบการณ์ 

ดี ดีมาก      

2.1.2. จัดพ้ืนที /มุมประสบการณ ์
การเรียนรู้และการเล่นที เหมาะสม 
อย่างหลากหลาย 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2563 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
-แผนการจัดประสบการณ์ 
- ทะเบียนสื อ 

ดี ดี      

 
 

 
 
 

๖๙ 



๗๐ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.1. การดูแลและพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน    

2.1.3. จัดกิจกรรมสง่เสริม 
พัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ 
ตามธรรมชาติของเด็กที เรียนรู้ ด้วย 
ประสาทสัมผสั ลงมือท่า  
ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

-โครงการจัดหาสื อและนวัตกรรม 
-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
- โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ 

ดี ดีมาก      

2.1.4.เลือกใช้สื อ/อุปกรณ์  
เทคโนโลยี เครื องเล่นและจัด 
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก  
แหล่งเรียนรู้ ที เพียงพอ เหมาะสม  
ปลอดภัย 

-โครงการจัดหาสื อและนวัตกรรม 
- ทะเบียนสื อ 
 
 

ดี ดี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗๐ 



๗๑ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.1. การดูแลและพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน    

2.1.5. เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการ 
เด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื อใช้ผล 
ในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคน 
ให้เต็มตามศักยภาพ 

- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
-แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน 
-แบบรายงานพัฒนาการเด็ก  (อบ.
01) 

ดี ดีมาก      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน 5  ข้อ) 
2.2  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ   

2.2.1. ให้เด็กอายุ 6 เดือนข้ึนไป  
รับประทานอาหารที ครบถ้วนใน 
ปริมาณที เพียงพอ และ ส่งเสริม 
พฤติกรรมการกินที เหมาะสม  

-โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการกิน อยู่ เป็น 
-โครงการอิ มท้องมื้อเช้า 
 

ดี ดี      

2.2.2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือ 
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ 
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน 
ชีวิตประจ่าวัน 
 

- โครงการกิน อยู่ เป็น 
- แบบประเมินสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 

๗๑ 



๗๒ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.2  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพ   

2.2.3. ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก 
ประจ่าวัน ความสะอาดของร่างกาย  
ฟันและช่องปาก เพื อคัดกรองโรค 
และการบาดเจ็บ 

-โครงการหนูสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

ดี ดีมาก      

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการ 
เจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล  
บันทึกผลภาวะโภชนาการ อย่าง 
ต่อเนื อง 

-โครงการหนูสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

ดี ดีมาก      

2.2.5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตาม ก่าหนด 

-โครงการหนูสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

ดี ดีมาก      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

๗๑ 
 



๗๓ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.3  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ภาษาและการสื อสาร    

2.3.1. จัดกิจกรรมสง่เสริมให้เด็กได้ 
สังเกต สัมผัส ลองท่า คิดต้ังค่าถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา  
จินตนาการ คิดสร้างสรรคโ์ดย 
ยอมรับความคิดและผลงานที  
แตกต่างของ เด็ก 

-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 
-โครงการกิน อยู่ เป็น 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- ผลงานนักเรียน 

ดี ดีมาก      

2.3.2. จัดกิจกรรมและ 
ประสบการณ์ทางภาษาที ม ี
ความหมายต่อเด็ก เพื อการสื อสาร  
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม  
ตอบ เล่าและสนทนาตามล่าดับ 
ข้ันตอนพัฒนาการ 

-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ
อ่าน 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้PLC 

ดี ดี      

 

 
 
 
 

๗๓ 
 



๗๔ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.3  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ภาษาและการสื อสาร    

2.3.3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กม ี
นิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดู 
ภาพ ฟังเรื องราว พูด เล่า อ่าน  
วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล่าดับ 
พัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็น 
ตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที  
ถูกต้อง 

-โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ
อ่าน 
-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณา 
แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ PLC 

ดี ดี      

2.3.4. จัดให้เด็กมีประสบการณ ์
เรียนรู้เกี ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ ง 
ต่างๆ สถานที  และ ธรรมชาติ 
รอบตัวด้วยวิธีการที เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 

-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณา 
-แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้PLC 
- บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดี      

 

 
 
 
 

๗๔ 
 



๗๕ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
2.3  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ภาษาและการสื อสาร    

2.3.5. จัดกิจกรรมและ 
ประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดย 
เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และ 
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
-โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  3  ข้อ) 
2.4  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี 

2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที ดีและ 
มั นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัด 
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที ดี 
ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไข 
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 
-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
- บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗๕ 
 



๗๖ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึก 
-ษาท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  3 ข้อ) 
2.4  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี 

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
ความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก 
ที ดีต่อตนเอง โดยผ่านการ 
เคลื อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี  
ตามความสนใจและถนัด 

-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 
-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ ์
ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
และหน้าที รับผิดชอบของพลเมืองดี รัก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ 
ด้วยวิธีที เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.-3 
-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2-  
อ.-3 
-แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 
 
 

 

๗๖ 
 



๗๗ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  2 ข้อ) 
2.5  การส่งเสริมเด็กใน
ระยะเปลี ยนผ่านให้ปรับตัว
สู่การเชื อมต่อในข้ันถัดไป   

2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียม
เด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ 
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง 
ปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน 
บรรยากาศที เป็นมิตร 

-โครงการประชุมผู้ปกครอง 
-โครงการเยี ยมบ้าน 

ดี ดี      

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรบัตัว
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที สูงข้ึนแต่
ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที  1 

-โครงการหนูวิถีพุทธ อ.2 –อ.-3 
-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.-3 
-โครงการเยี ยมบ้าน 

ดี ดี      

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพประเด็นการพิจารณา 

ต้องปรับปรุง (๐) ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (๑) ดี (๒) ดีมาก (๓) 
ไม่มีหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาข้อ 
๑ และข้อ ๒ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาข้อ 
๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณาครบ
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 

๗๗ 
 



๗๘ 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียน เทศบาลบา้นโนนชัย  สังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ที่ 12 
ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ต าแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน.................................. 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
         มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย : ระดับคุณภาพ   ต้องปรับปรุง( ๐)    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  (๑)    ดี (๒)    ดีมาก (๓) 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  3 ข้อ) 
3.1 ข เด็กมีการ
เจริญเติบโตสมวัยและมีสุข
นิสัยที เหมาะสม   

3.1.1 ข เด็กมีน่้าหนักตัวเหมาะสม 
กับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ งมีบันทึก 
เป็นรายบุคคล 

-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการอาหารกลางวัน 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก 

ดี ดี      

3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที ดีในการดูแล
สุขภาพตนเองตามวัย 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก 

ดี ดีมาก      

3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟัน
ผุ 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก 

ดี ดี      

 

 
 
 
 
 
 
 

๗๘ 
 



๗๙ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  1 ข้อ) 
3.2. ข เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย   

3.2.1. ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
โดยรวม 5 ด้าน 

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
-แบบประเมินสุขภาพอนามัยเด็ก 
- แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 

ดี ดี      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  2 ข้อ) 
3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้าน
การเคลื อนไหว   

3.3.1. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ 
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถเคลื อนไหว 
และทรงตัวได้ตามวัย  

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดีมาก      

3.3.2. ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ 
กล้ามเน้ือมัดเล็ก และการประสานงาน 
ระหว่างตากับมือ ตามวัย 

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 
 

 

๗๙ 
 



๘๐ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  3 ข้อ) 
3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ   

3.4.1. ข เด็กแสดงออก ร่าเริง 
แจ่มใส รู้สึกมั นคงปลอดภัย แสดง 
ความรู้สึกที ดีต่อตนเองและ ผู้อื นได้ 
สมวัย  

-โครงการสายใยแห่งครอบครัว
อนุบาล 
-โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- แฟ้มกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 

ดี ดีมาก      

3.4.2. ข เด็กมีความสนใจและร่วม 
กิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ งรวม 
การเล่น การท่างาน ศิลปะ ดนตรี  
กีฬา 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 
- เกียรติบัตร 

ดี ดีมาก      

3.4.3. ข เด็กสามารถอดทน รอ 
คอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั งใจ ท า 
ตามข้อตกลง ค่านึงถึง ความรู้สึก 
ของผู้อื น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  
อ.3 
- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 



๘๑ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  5 ข้อ) 
3.5. ข เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์  

3.5.1. ข เด็กบอกเกี ยวกับตัวเด็ก  
บุคคล สถานที แวดล้อมธรรมชาติ  
และสิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้าน 
คณิตศาสตร์ สามารถสงัเกต  
จ่าแนก และเปรียบเทียบ จ่านวน  
มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที /ระยะ) เวลา ได้ 
สมวัย 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดี      

3.5.3 ข เด็กสามารถคิดอย่างมี 
เหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดีมาก      

3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิด 
สร้างสรรค์ ที แสดงออกได้สมวัย 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดีมาก      

3.5.5. ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั นต้ังใจ  
ท่ากิจกรรมให้ส่าเร็จสมวัย 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดี      

 
 
 

 ๘๑ 
 



๘๒ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  4 ข้อ) 
3.6. ข เด็กมีพัฒนาการ
ด้านภาษาและการสื อสาร   

3.6.1. ข เด็กสามารถฟัง พูด จับ 
ใจความ เล่า สนทนา และสื อสารได้ 
สมวัย 

- แฟ้มกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

3.6.2. ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ  
สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
การคิดเขียนค่า และการอ่านเบื้องต้นได้ 
สมวัยและตามล่าดับพัฒนาการ 

-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  
อ.3 
-โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ
อ่าน 

ดี ดี      

3.6.3. ข เด็กมีทักษะการวาด การขีด 
เขียนตามล่าดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย  
น่าไปสู่ การขีดเขียนค่าที คุ้นเคย และ 
สนใจ 

 

-โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ
อ่าน 
-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –  
อ.3 
-เกียรติบัตร 
-ผลงานนักเรียน 

ดี ดีมาก      

 

 
 
 
 
 

 

๘๒ 
 



๘๓ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  4 ข้อ) 
3.6. ข เด็กมีพัฒนาการ
ด้านภาษาและการสื อสาร   

3.6.4. ข เด็กมีทักษะในการสื อสารอย่าง 
เหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น 
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื นด้วย 

-โครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ
อ่าน 
-โครงการหยดน่้าแห่งการเรียนรู้ 

ดี ดีมาก      

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  4 ข้อ) 
3.7. ข เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย 
และความเป็นพลเมืองดี   

3.7.1. ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื นได้ 
อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ 
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 – 
อ.3 
-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

3.7.2. ข เด็กมีความเมตตา กรุณา  
มีวินัย ซื อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม และมี ค่านิยมที พึง 
ประสงค์สมวัย 

โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –อ.3 
-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

3.7.3. ข เด็กสามารถเล่น และ 
ท่างานร่วมกับผู้อื นเป็นกลุ่ม เป็นได้ 
ทั้งผู้น่าและผู้ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้ง 
อย่างสร้างสรรค ์

-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 –อ.
3 
-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 
 
 

๘๓ 



๘๔ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย
ที 

สถานศึกษา
ก่าหนด 

ผลลัพธ์ที 
สถานศึกษา

ท่าได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ต ่ากว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

เท่ากับ
ระดับที 
ก่าหนด 

สูงกว่า
ระดับที 
ก่าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา   (สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐาน จ่านวน  4 ข้อ) 
3.7. ข เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย 
และความเป็นพลเมืองดี   

3.7.4. ข เด็กภาคภูมิใจที เป็นสมาชิกที ดี 
ในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น 
พลเมืองดีของประเทศไทย และ               
ภูมิภาคอาเซียน 

-โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ อ.2 – 
อ.3 
-โครงการดรุณธรรม อ.2 –อ.3 
- โครงการธนาคารขยะ 
-บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 

ดี ดีมาก      

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพประเด็นการพิจารณา 
ต้องปรับปรุง (๐) ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (๑) ดี (๒) ดีมาก (๓) 

ไม่มีหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและไม่มีการปฏิบัติอย่าง

เป็นระบบ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

ด่าเนินงานตามรายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

 
 
 

๘๔ 

 



๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
-ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
-ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียน 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้านได้แก่ 
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ๕ ตัวบ่งชี้ / ๒๖ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น ๕ ตัวบ่งชี้ / ๒๐ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
- ๓ ข. ๓ ปีถึง ๖ ป/ี ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้ / ๒๒ ข้อ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบคุลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๒.๑ บริหารจัดการบคุลากรอย่างเป็นระบบ 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
 ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของคร/ูผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
 

เด็กในแต่ละกลุ่มอายุเด็ก (อาย)ุ อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน 
ต่ ากว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี – ก่อนเข้าป.๑ ๑  : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการ ใช้งานและเพียงพอ 
 ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีจ านวนเพียงพอสะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
 ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
 ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรยีนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจรญิเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
 ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวันตรวจสุขภาพประจ าปีและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
 ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ 



๘๘ 

 
 ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้าห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
 ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหารน้ าด่ืมน้ าใช้การจัดขยะสิ่งปฏิกูลและพาหะน าโรค 
 ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ /ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม/่ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

 ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๒.๑.๑มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินงานและประเมินผล 

๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสลงมือท าปฏิสัมพันธ์และการเล่น 
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย  

 ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

 ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันและในการ
เคลื่อนไหวด้านร่างกายออกก าลัง เล่น กิน/ นอน/ พักผ่อนและการเดินทาง 

 ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
 ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปากสายตาหูตามก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การสง่เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัสลองท าคิดต้ังค าถามสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหาจินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิด
และผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็กเพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลายฝึกฟังพูดถามตอบเล่าและสนทนาตามลา
ดับข้ันตอนพัฒนาการ 
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูดเล่าอ่านวาด/เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการโดย
คร/ู ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง 
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และธรรมชาติรอบตัว  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงมีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรี
ตามความสนใจและความถนัด 
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียน
ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 



๘๙ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก
ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมสง่เสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละข้ันจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส ำหรับเด็กอำยุ ๓ ปี –อำย ุ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลือ่นไหว 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
 ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
 ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการทางานศิลปะดนตรีกีฬา 

 ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับย้ังชั่งใจทาตามข้อตกลงค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค ์

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิง่ต่างๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 
 ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบจ านวนมิติสัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลาได้สมวัย 
 ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย 
 ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายามมุ่งมั่นต้ังใจท ากิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 

 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
 ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามล าดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัยน าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคยและสนใจ 
 ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 
 ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน 



๙๐ 

 

 

 

 
 
 



๙๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------ 

 

                   ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/    

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก    
       ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
       ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด่าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กที ท่าหน้าที หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 
        ๑.๒.๔ บริหารบคุลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ่านวน                     
                 เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  
 
 
 
 
 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ความปลอดภัย ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี 
       ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที ปลอดภัย ระดับดีมาก 
       ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก       
              อาคาร 

ระดับดีมาก 

       ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื องใช้ให้ปลอดภัย       
                เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับดี 

       ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ่านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ   
                พัฒนาการของเด็ก 

ระดับดีมาก 

        ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดี 
        ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 
        ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรบัเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี ยงของพ้ืนที  ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
        ตัวบ่งชี้ย่อย  
        ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแล 
                การเจ็บป่วยเบื้องต้น 

ระดับดีมาก    

        ๑.๔.๒ มีแผนและด่าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ่าวัน ตรวจสุขภาพประจ่าปี และป้องกัน 
                ควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ่าวันของเด็กที เหมาะสม 
               ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที /มุมประสบการณ ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ระดับดี    
        ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน่้า ห้องส้วม ที แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
                และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดีมาก 

 
 
 
 

        ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที ปรุง ประกอบอาหาร 
                น่้าดื มน่้าใช้ ก่าจัดขยะ สิ งปฏิกลู และพาหะน่าโรค 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื องใชส้่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 
                และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๕.๑ มีการสื อสารเพื อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
                กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี ยวกับตัวเด็กและการด่าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก 

ระดับดีมาก    



๙๔ 

 
                ปฐมวัย 
       ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ระดับดีมาก 
       ๑.๕.๓ ด่าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื องการพัฒนาเด็ก 
                ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

      ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 
                         การเล่นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                มีการด่าเนินงานและประเมินผล 

ระดับดีมาก    

       ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที /มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที เหมาะสมอย่างหลากหลาย ระดับดี 
       ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที เรียนรู้ 
                ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท่า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
 

ระดับดีมาก 

       ๒.๑.๔ เลือกใช้สื อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
                แหล่งเรียนรู้ ที เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดี 

       ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปน็ระยะ เพื อใช้ผลในการจัดกิจกรรม   
                พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที ครบถ้วนในปริมาณที เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการ 
               กินที เหมาะสม 

ระดับดีมาก    

       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ 
                ความปลอดภัยในชีวิตประจ่าวันและในการเคลื อนไหวด้านร่างกาย ออกก่าลัง เล่น 
               กิน/นอน/พักผ่อนและการเดินทาง 

ระดับดีมาก 

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ่าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
                เพื อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

 
 
 

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ่าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
                เพื อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

       ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
                อย่างต่อเนื อง 

ระดับดีมาก    

       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก่าหนด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสือ่สาร ระดับดี 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท่า คิดต้ังค่าถาม สืบเสาะหา       
                ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที  
                แตกต่างของเด็ก 

ระดับดีมาก   

      ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที มีความหมายต่อเด็ก เพื อการสื อสาร 
               อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล่าดับข้ันตอน   
               พัฒนาการ 

ระดับมาก 



๙๕ 

 
        ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝงัให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื องราว  
                 พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล่าดับพัฒนาการ โดยคร/ู ผู้ดูแลเด็ก  
                 เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที ถูกต้อง 

ระดับดีมาก 

        ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ งต่างๆ สถานที  และ 
                 ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดีมาก    

       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
                โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมอืปฏิบัติด้วยตนเอง 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น 
                 พลเมืองดี 

ระดับดีมาก 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที ดีและมั นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
               ความสัมพันธ์ที ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดีมาก    

       ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
                ความรู้สึกที ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ         
                สนใจและถนัด 

ระดับดีมาก 

        ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
                 และหน้าที รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ 
                 ด้วยวิธีที เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
                โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที เป็นมิตร 

ระดับดีมาก    

       ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที สูงข้ึนแต่ละข้ัน จนถึง 
                การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ 

ระดับดีมาก 
 

 



๙๖ 

 

 
 

  
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
ส ำหรับเด็ก อำย ุ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๑.๑ ข เด็กมีน่้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดับดีมาก    
       ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดีมาก 
       ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (คัดกรองตามช่วงอายุ) ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดี 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  (คัดกรองตามช่วงอายุ) ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถเคลื อนไหว และทรงตัวได้     
                   ตามวัย 

ระดับดีมาก    

        ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับ 
                    มือตามวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที ดีต่อตนเองและ 
                   ผู้อื นได้สมวัย 

ระดับดีมาก    

       ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ งรวมการเล่น การท่างาน  
                   ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดีมาก 

        ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั งใจ ท่าตามข้อตกลง ค่านึงถึง 
                    ความรู้สึกของผู้อื น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์
 

ระดับดี 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที แวดล้อมธรรมชาติ และสิ งต่างๆ รอบ 
                  ตัวเด็กได้สมวัย 

ระดับดีมาก    

       ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ่าแนก และเปรียบเทียบ จ่านวน                 
                   มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที /ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี 
       ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ที แสดงออกได้สมวัย ระดับดีมาก  
       ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั นต้ังใจ ท่ากิจกรรมให้ส่าเร็จสมวัย ระดับดี 
  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสือ่สาร ระดับดีมาก 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื อสารได้สมวัย ระดับดีมาก    
       ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
                   การคิดเขียนค่าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล่าดับพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

       ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย น่าไปสู่ ระดับดีมาก 



๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   การขีดเขียนค่าที คุ้นเคย และสนใจ 
       ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
                   และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื นด้วย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมอืงดี ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
                  ระหว่างบุคคล 

ระดับดีมาก    

       ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี 
                  ค่านิยมที พึงประสงคส์มวัย 

ระดับดีมาก 

       ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท่างานร่วมกับผู้อื นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น่าและผู้ตาม แก้ไข 
                   ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับดีมาก 

       ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที เป็นสมาชิกที ดีในครอบครวั ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีมาก 



๙๘ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังน้ี 

     ระดับ ๔  ดีมาก 
   ระดับ ๓  ดี 
   ระดับ ๒  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  
   ระดับ ๑  ต้องปรับปรุง 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละรายการพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------------------ 
 

           ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/    

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก    
       ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
       ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด่าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กที ท่าหน้าที หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 
        ๑.๒.๔ บริหารบคุลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ่านวน                     
                 เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  
 
 
 
 
 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ความปลอดภัย ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี 
       ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที ปลอดภัย ระดับดีมาก 
       ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก       
              อาคาร 

ระดับดีมาก 

       ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื องใช้ให้ปลอดภัย       
                เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับดี 

       ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ่านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ   
                พัฒนาการของเด็ก 

ระดับดีมาก 

        ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดี 
        ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 
        ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรบัเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี ยงของพ้ืนที  ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
        ตัวบ่งชี้ย่อย  
        ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแล 
                การเจ็บป่วยเบื้องต้น 

ระดับดีมาก    

        ๑.๔.๒ มีแผนและด่าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ่าวัน ตรวจสุขภาพประจ่าปี และป้องกัน 
                ควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ่าวันของเด็กที เหมาะสม 
               ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที /มุมประสบการณ ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ระดับดี    
        ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน่้า ห้องส้วม ที แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
                และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดีมาก 

 
 
 
 

        ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที ปรุง ประกอบอาหาร 
                น่้าดื มน่้าใช้ ก่าจัดขยะ สิ งปฏิกลู และพาหะน่าโรค 

ระดับดีมาก 

        ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื องใชส้่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 
                และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๑.๕.๑ มีการสื อสารเพื อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
                กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี ยวกับตัวเด็กและการด่าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก 

ระดับดีมาก    



๑๐๒ 

 
                ปฐมวัย 
       ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ระดับดีมาก 
       ๑.๕.๓ ด่าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื องการพัฒนาเด็ก 
                ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

      ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 
                         การเล่นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  
       ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                มีการด่าเนินงานและประเมินผล 

ระดับดีมาก    

       ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที /มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที เหมาะสมอย่างหลากหลาย ระดับดี 
       ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที เรียนรู้ 
                ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท่า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
 

ระดับดีมาก 

       ๒.๑.๔ เลือกใช้สื อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
                แหล่งเรียนรู้ ที เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดี 

       ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเปน็ระยะ เพื อใช้ผลในการจัดกิจกรรม   
                พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที ครบถ้วนในปริมาณที เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการ 
               กินที เหมาะสม 

ระดับดีมาก    

       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ 
                ความปลอดภัยในชีวิตประจ่าวันและในการเคลื อนไหวด้านร่างกาย ออกก่าลัง เล่น 
               กิน/นอน/พักผ่อนและการเดินทาง 

ระดับดีมาก 

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ่าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
                เพื อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

 
 
 

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ่าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
                เพื อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

       ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
                อย่างต่อเนื อง 

ระดับดีมาก    

       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก่าหนด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสือ่สาร ระดับดี 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท่า คิดต้ังค่าถาม สืบเสาะหา       
                ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที  
                แตกต่างของเด็ก 

ระดับดีมาก   

      ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที มีความหมายต่อเด็ก เพื อการสื อสาร 
               อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล่าดับข้ันตอน   
               พัฒนาการ 

ระดับมาก 



๑๐๓ 

 
        ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝงัให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื องราว  
                 พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล่าดับพัฒนาการ โดยคร/ู ผู้ดูแลเด็ก  
                 เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที ถูกต้อง 

ระดับดีมาก 

        ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ งต่างๆ สถานที  และ 
                 ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดีมาก    

       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
                โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมอืปฏิบัติด้วยตนเอง 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น 
                 พลเมืองดี 

ระดับดีมาก 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที ดีและมั นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
               ความสัมพันธ์ที ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับดีมาก    

       ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
                ความรู้สึกที ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ         
                สนใจและถนัด 

ระดับดีมาก 

        ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
                 และหน้าที รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ 
                 ด้วยวิธีที เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
                โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที เป็นมิตร 

ระดับดีมาก    

       ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที สูงข้ึนแต่ละข้ัน จนถึง 
                การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที  ๑ 

ระดับดีมาก 
 

 
 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
ส ำหรับเด็ก อำย ุ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๑.๑ ข เด็กมีน่้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดับดีมาก    
       ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดีมาก 
       ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (คัดกรองตามช่วงอายุ) ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดี 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  (คัดกรองตามช่วงอายุ) ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถเคลื อนไหว และทรงตัวได้     
                   ตามวัย 

ระดับดีมาก    

        ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับ 
                    มือตามวัย 
 
 
 

ระดับดีมาก 



๑๐๔ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที ดีต่อตนเองและ 
                   ผู้อื นได้สมวัย 

ระดับดีมาก    

       ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ งรวมการเล่น การท่างาน  
                   ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดีมาก 

        ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั งใจ ท่าตามข้อตกลง ค่านึงถึง 
                    ความรู้สึกของผู้อื น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์
 

ระดับดี 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที แวดล้อมธรรมชาติ และสิ งต่างๆ รอบ 
                  ตัวเด็กได้สมวัย 

ระดับดีมาก    

       ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ่าแนก และเปรียบเทียบ จ่านวน                 
                   มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที /ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี 
       ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ที แสดงออกได้สมวัย ระดับดีมาก  
       ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั นต้ังใจ ท่ากิจกรรมให้ส่าเร็จสมวัย ระดับดี 
  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสือ่สาร ระดับดีมาก 

 
 
 
 
 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื อสารได้สมวัย ระดับดีมาก    
       ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
                   การคิดเขียนค่าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล่าดับพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

       ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย น่าไปสู่ 
                   การขีดเขียนค่าที คุ้นเคย และสนใจ 

ระดับดีมาก 

       ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
                   และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื นด้วย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมอืงดี ระดับดีมาก 
       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
                  ระหว่างบุคคล 

ระดับดีมาก    

       ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี 
                  ค่านิยมที พึงประสงคส์มวัย 

ระดับดีมาก 

       ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท่างานร่วมกับผู้อื นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น่าและผู้ตาม แก้ไข 
                   ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับดีมาก 

       ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที เป็นสมาชิกที ดีในครอบครวั ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีมาก 



๑๐๕ 

 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังน้ี 
     ระดับ ๔  ดีมาก 
   ระดับ ๓  ดี 
   ระดับ ๒  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  
   ระดับ ๑  ต้องปรับปรุง 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละรายการพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๖ 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะครูเข้ารบัการอบรมพฒันาการตนเอง 



๑๐๗ 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

โครงการศกึษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 



๑๐๘ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครูจดักระบวนการเรียนรูแ้บบบูรณาการ สายช้ันอนบุาล  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

 



๑๐๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สายชัน้อนบุาล  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

 



๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหยดน้ าแห่งการเรียนรู้ 



๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุหมอรพ.ขอนแกน่เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุศูนย์โนนชัย ๓ เทศบาลนครขอนแกน่ 
 ออกตรวจสุขภาพนกัเรียนและตดิตามผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั 



๑๑๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมแขง่ขันประกวดวาดภาพระดับชั้นอนุบาล 
 



๑๑๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด 



๑๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูบ้รหิารครูร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสะทอ้นผลการเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองสายชัน้อนบุาล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 



๑๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


