
บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกาย 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย            
มีสุขนิสัยที่ดีและรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๓๓ มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีสุขภาพร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย   มีสุข
นิสัยที่ดีและรู้จักดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๑ 

- กิจกรรมตรวจชั่งน้ าหนัก -         
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

น้ าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน้ าหนัก -  ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๑.๐๐ มี

น้ าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีน้ าหนัก -  ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

- กิจกรรมซ่อมเสริมสมรรถนะ
ด้านร่างกาย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกายได้

เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๖๖ มี

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและออกก าลังกายได้

เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 

 
 
เป้าหมายที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 



- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ - 
กล้ามเนื้อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ๙๓.๓๓ มีทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้

คล่องแคล่ว มีพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ - 
กล้ามเนื้อเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาดี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 

- กิจกรรมหนูน้อยอนามัย ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๖๖ มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 

- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกล
โรค 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย บอก
โทษของสิ่งมอมเมาได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ 

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย บอก
โทษของสิ่งมอมเมาได้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 

  ๒. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๓๗ มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางอารมณ์ จิตใจและ
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๒ 

เป้าหมายที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 



ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง 

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กร่าเริง สดชื่น แจ่มใส 

แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถ 
และผลงานของตนเอง 

- กิจกรรมหนูท าได้ ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ

มั่นใจและกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีความ

มั่นใจและกล้าแสดงออก 
ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีความมั่นใจในตนเอง

และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 

- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 

- กิจกรรมจินตนาการ
สร้างสรรค ์

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๕๐ มีความ

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กสนใจและเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 

 
เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสังคม 
ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๕๐ มี

พัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๓ 



ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กแสดงออกด้านสังคมได้

อย่างเหมาะสมกับวัย 
- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ด้านปริมาณ 

-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๕๐ มีวินัย 

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กรู้จักเก็บสิ่งของเข้าท่ี 

รู้จักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 

- กิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย์ ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมา

เป็นของตนเอง ยอมรับเมื่อ
ท าผิด มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ด้านปริมาณ 
-  เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ด้านคุณภาพ 
-  เด็กไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมา

เป็นของตนเอง ยอมรับเมื่อ
ท าผิด มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 

    
 
 
เป้าหมายที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล ด้านปริมาณ 

- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ สามารถ
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และปฏิบัติตนเป็น
ผู้น า - ผู้ตามที่ดี  

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถ

เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กเล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และปฏิบัติตนเป็น
ผู้น า - ผู้ตามที่ด ี

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 



- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร
และการแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ สามารถ

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ได้ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีมารยาทในการพูดการ

ฟัง การรับประทานอาหาร
และการแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 

- กิจกรรมวันส าคัญ ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ 

ประพฤติตนตามศาสนาที่ตน
นับถือ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ประพฤติ

ตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 

เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับวัย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้ตามรูปแบบ

บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๔ 

- กิจกรรมโครงงานเพ่ือ 
การเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเอง

อยากรู้ และมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 

- กิจกรรมยอดนักคิด ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐มี

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มี

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 



ต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคุณลักษณะ

คุณสมบัติความเหมือน 
ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

ต่าง ๆ 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กบอกคณุลักษณะ

คุณสมบัติความเหมือน 
ความแตกต่างและบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

- กิจกรรมหนูน้อยนักค้นคว้า ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ด้านคุณภาพ 
- เด็กสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และ

เข้าใจได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 

    
 
เป้าหมายที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมเสริมทักษะสร้าง

ความรู้ 
ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มีทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการ

เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๒.๐๐ มีทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีความสามารถในการ

เรียนรู้และปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 

- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๐.๐๐ มี

จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียดแปลก
ใหม่ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ ๙๔.๐๐ มี

จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านคุณภาพ 
- เด็กถ่ายทอดความคิดและ

จินตนาการ สร้างสรรค์
ผลงานที่มีรายละเอียดแปลก
ใหม่ 

มาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการเสริมประสบการณ์

สร้างความรู้ 
- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ มุ่งเน้น

การพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญารวมทั้งเด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงเกิดความรู้ ทักษะได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๙.๒๕ มีความ
เข้าใจปรัชญาหลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และน ามา
จัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑,  
๕.๒,๕.๓,๕.๔ 

- กิจกรรมการประเมินสภาพ
จริง 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมประสบการณ์ท่ี
หลากหลายแบบองค์รวม
และสามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถให้เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ 

- ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ จัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี่ที่ ๕.๑ 

- กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาได้อย่างเหมาะสม           
กับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๗.๓๓  จัด
ประสบการณ์แบบองค์รวมที่
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และ
สามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 

- กิจกรรมห้องเรียนของหนู - ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
สภาพแวดล้อมภายในชั้น
เรียนให้เด็กได้เรียนรู้จาก

- ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ มีการจัด
สภาพห้องเรียนที่ส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้จาก

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ 



ประสบการณ์ตรงเกิดความรู้
ทักษะได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

ประสบการณ์ตรง เกิด
ความรู้ ทักษะได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

- กิจกรรมผลิตสื่อการเรียน             
การสอน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ ท าการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและมี
การบูรณาการตามรายวิชาที่
เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลายสามารถใช้สื่อที่
มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม
การจัดประสบการณ์ 

มาตรฐานที๕่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการวัดผลประเมินผล

พัฒนาการ 
- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด

กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถทางพัฒนาการ 

- ครูร้อยละ ๘๘.๓๓จัด
กิจกรรมวัดผลประเมินผล
พัฒนาการให้กับเด็กด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อน า
ผลมาปรับการจัด
ประสบการณ์ได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕,  
๕.๖,๕.๗, ๕.๘ 
๕.๙, ๕.๑ 

- กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 
๔ ด้าน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สม่ าเสมอและเด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๖.๓๓ จัด
กิจกรรมให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทักษะความสามารถ
ตามวัยและมีการบันทึก
ประเมินพฤติกรรมและ
พัฒนาการ ๔ ด้าน ตาม
สภาพจริงมีการซ่อมเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ 

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้                 
สู่การวิจัย 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ สามารถ
ท าการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุง
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสม
กับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๗.๓๓ ท าการ
วิจัยและน าผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาเด็ก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่    
น่ารู้ น่าเรียน 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ สามารถ
จัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
บรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน 

- ครูร้อยละ ๘๗.๖๗ จัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริม
พัฒนาการ มีพ้ืนที่เหมาะสม
ในการท ากิจกรรมมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลายและมี

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ 



ความปลอดภัย 
    
    
    
    
    
    
    

 
เป้าหมายที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและ

โรงเรียน 
- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ แสดง

ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็กและ
ผู้ปกครอง สอบถามและรับ
ฟังความคิดเห็นชื่นชมให้
ค าแนะน าในการพัฒนา
แก้ไขพัฒนาการของเด็กทุก
คนอย่างเสมอภาค 

- ครูร้อยละ ๘๙.๓๓ พูดคุยกับ
ผู้ปกครองด้วยความเป็นมิตร
ยิ้มแย้ม แจ่มใสเสมอ 
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
เด็กและแก้ไข พัฒนาการ
ของเด็กทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ 

- กิจกรรมวิเคราะห์สภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

- ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัด
กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
ทุกด้านและน าข้อมูลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
แต่ละคนได้รับการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ ๘๖.๓๓ น า
ผลสรุปประเมินพัฒนาการ
มาปรับปรุงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับความสามารถ
และพัฒนาการในแต่ละด้าน
ของเด็กได้เหมาะสม 

มาตนฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ 

- กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน - ครูร้อยละ ๘๕.๓๐ จัดท า
ข้อมูลการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างหลากหลายและจัด
แสดงข้อมูลหลากหลาย
ประเภทและมีการปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

- ครูร้อยละ ๘๖.๖๗ จัดแสดง
ข้อมูลหลากหลายประเภทมี
การวิเคราะหผ์ลงานเด็กท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม
ตลอดจนการน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑o 

    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    

เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น า 
- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ มี

ความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วน
ร่วม ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเอา
ข้อมูลการประเมินผลทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการมา
เป็นแผนคุณภาพการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้ตรง
ตามเป้าหมายที่วางไว้  

- ผู้ปกครองร้อยละ ๙๕.๔๗ มี
ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๖  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 

- กิจกรรมอบรม / สัมมนา
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถอธิบาย
ความหมายของปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่าง
ชัดเจน สามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เป็นที่ยอมรับ 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๒๓ มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
เข้าใจปรัชญาหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา และการ
บริหารงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี มีความเป็นผู้น า
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ
มาพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้แก่บุคลากร เพื่อ
น าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 
๔ ด้าน 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๓๐ มี
ความสามารถในการเป็น
ผู้น าให้ค าแนะน ากับ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนา
คุณภาพของเด็กและพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 



    
    
    
    

 
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมประเมินการบริหาร

การศึกษา 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ เปิด

โอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการศึกษาร่วม
แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินผลหรือผลการวิจัย 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๘๑ ใช้
หลักการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม โดยให้ครู เด็ก 
ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ ร่วม
แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน - ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีการ
ก าหนดแผนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา โดย
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ร่วมกัน 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๒.๐๐ มี
ชุมชนในการสนับสนุน ให้
ความร่วมมือในกิจกรรม 

   ต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี ผู้ปกครองและชุมชน
มีการด าเนินงานร่วมกัน และ
เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี  

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 

- กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สู่
บุคลากร 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มีการ
วางแผนและส่งเสริมให้    
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๕.๘๙ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
หลังจากท่ีบุคลากรได้รับการ
อบรม น าความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนครู และ
สามารถน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 

    
    
    
    
    



    
    

 
เป้าหมายที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมนิเทศและให้

ค าปรึกษาทางวิชาการ 
- ผู้บริหารร้อยละ ๙๐ ให้

ค าแนะน าปรึกษาทาง
วิชาการในการจัดการเรียน
การสอน ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก มีการติดตาม 
ประเมิน ผลการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

- ผู้บริหารร้อยละ ๙๗.๔๔ ครู
ได้รับค าแนะน าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาการเรียนการสอน มี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย และเป็น
กิจกรรมที่เด็กสนใจ และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท า
ให้การสอนมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 

- กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา 

- ผู้บริหารร้อยละ ๘๕ มี
แผนการด าเนินงาน
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
จัดบุคลากรตาม
ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจ
ผลจากการจัดการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาร้อยละ ๙๕.๖๒ 
มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี มีค าสั่ง
แต่งตั้งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
ทิศทางที่ก าหนด และเพ่ือ
ความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 
- สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ 

ท าการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม
สามารถน าไปจัด
กระบวนการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงสาระเนื้อหา
กิจกรรมที่เหมาะสม กับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๙.๒๕ 
ท าการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและน ามาปรับ
แผนการจัดประสบการณ์ให้
ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและสอดคล้องกับ
พัฒนาการเด็ก 

มาตรฐานที ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
๗.๒,๗.๓,๗.๔ 

- กิจกรรมประเมินและ
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐มี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสภาพท้องถิ่นและชุมชน 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๖.๕๖ 
ศึกษาและน าข้อมูลพื้นฐาน
มาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 

- กิจกรรมนิเทศการสอน - สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ 
มีกระบวนการและแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสม มีการ
นิเทศการสอนของครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๗.๒๕ 
ท าการนิเทศบุคลากรครู
อย่างต่อเนื่องและน าผลการ
นิเทศมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม
กับวัยและการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 

- กิจกรรมวันเปิดบ้าน - สถานศึกษาร้อยละ๘๕.๓๐ มี
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษาร้อยละ๘๘.๕๖ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องและ
รับรู้ถึงการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗..๓ 

- กิจกรรมห้องเรียนสนุก - สถานศึกษาร้อยละ ๘๕.๓๐ 
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๖๗ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
เด็กๆและคุณครูมากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 

 
เป้าหมายที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 



 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการพัฒนาการจัด

สภาพแวดล้อมและการ
บริการ 

- สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๘.๖๗ 
มีสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่แข็งแรง สะอาด 
ปลอดภัยมีระบบ ดูแลความ
ปลอดภัยอย่างดี 

มาตรฐานที่  ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 

- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ภายในโรงเรียน 

- สถานศึกษามีห้องเรียน ห้อง
ประกอบ อาคารเรียน และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๖.๖๗ 
ท าการซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์อยู่เสมอและมีการ
รักษาความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

- สถานศึกษามีระบบการ
จัดการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๖.๖๗ 
มีห้องพยาบาลที่สะอาดจัด
เผยแพร่ความรู้ต่างๆให้เด็ก
และผู้ปกครองได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

เป้าหมายที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ สนองมาตรฐาน



(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐานและ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร
ความรู้สนับสนุน 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้อง
และครอบคลุมตามท่ี
กระทรวงก าหนด 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อย
ละ ๘๗.๕๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา จ านวน ๑๑ 
มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้ ตาม
แนวทางจัดท าโดยส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

- บุคลากรในสถานศึกษาร้อย
ละ ๙๐.๓๒ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 

- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบันและสามารถ
พัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

- คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นปัจจุบัน ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานอย่างดี และ
ตรงตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
และนโยบายของแต่ละฝ่าย 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - 
๘.๕ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน 
SAR 

- เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน ๒ ชุด 

- ระดับก่อนประถมศึกษามีการ
จัดท าเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง จ านวน ๒ 
ชุด เสนอต่อหัวหน้าสาย โดย
มีผลการประเมินจัดอันดับ
คุณภาพของรูปเล่มรายงาน 
ร้อยละ ๘๕.๘๕ 

มาตรฐานที่ ๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ 

    
    
    
    
    
    
    
    

เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 



(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ 

- ร้อยละ ๘๕ ของครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เด็ก
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนที่หลากหลายจนเกิด
องค์ความรู้ จนสามารถสร้าง
ทักษะความรู้ได้ นอกจากนั้น
บุคลากรในสถานศึกษา มี
การถ่ายทอดความรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
บุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- ร้อยละ ๙๓.๘๑ ของเด็กได้
เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย บุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีการเรียนรู้
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนกา
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๙  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 
 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

- ร้อยละ ๘๕ ของสถานศึกษา 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้มีความ
หลากหลาย และมีการพัฒนา
แหล่งเรียนต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของ
สถานศึกษา มีการก าหนด
วิธีการด าเนินงานสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตามวัย 
นอกจากนั้นการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก เด็ก
ได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  

มาตรฐานที่ ๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 

    
    
    
    
    

เป้าหมายที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ร้อยละ ๘๕ ของสถานศึกษา - ร้อยละ ๙๒.๗๒ ของผู้ได้รับ มาตรฐานที่ ๙ 



มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม 
สื่อเทคโนโลยีจนสร้างความรู้ 
ทักษะความรู้มีการถ่ายทอด
ความรู้ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวและชุมชน 

ความรู้ เกิดองค์ความรู้ มี
ความเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอน น าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน
ของตนเองได้ และน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้
เหมาะสมตามศักยภาพของ
นักเรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

เป้าหมายที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ             

การเรียนรู้ 
- สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้

บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดเน้น เป้าหมาย เพื่อ

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๘.๒๔ 
มีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะการ

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒ 



ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

คิดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ผ่านการเล่น 

- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ - สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา             
ให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายใน
การพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๓๒ 
มีการพัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพและพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๑ 

- กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม - สถานศึกษามีการพัฒนาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย มีทักษะในการ
เรียนรู้พัฒนาเด็ก โดยองค์
รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

- สถานศึกษาร้อยละ ๘๗.๓๒
ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

มาตรฐานที่ ๑o 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑o.๒ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
เป้าหมายที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
๑. โครงการส่งเสริมนโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- ร้อยละ ๘๕ โครงการ / 

กิจกรรมในสถานศึกษาตรง
ตามเป้าหมายของการ
ด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรม กิจกรรม

- ร้อยละ ๙๓.๓๖ ได้เรียนรู้
ผ่านโครงการ / กิจกรรมที่
หลากหลายตามนโยบายการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
 



ตอบสนอง นโยบายในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มี
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
เป็นที่พอใจแก่ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โครงการ / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้นมีคุณภาพ
เน้นให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ร้อยละ ๘๕ โครงการ / 
กิจกรรมในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โยเน้นให้เด็ก 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

- ร้อยละ ๙๓.๓๖ โครงการ / 
กิจกรรมในสถานศึกษา เปิด
โอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษา – 
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ความรู้ สามารถน าความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
 

    
    
    
    
    

 
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ ๐.๙๑      

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ ๑.๔๐      

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ ๑.๓๙      

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

๑ ๐.๙๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๔.๖๒      



 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
- กิจกรรมตรวจชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของเด็กและท าการบันทึกลงใน

สมุดผลพัฒนาการเด็กท่ีจัดท าขึ้น 
- กิจกรรมซ่อมเสริมสมรรถนะด้านร่างกาย มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ดื่มนม ออกก าลังกาย 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้าร่วมกันทุกวัน ทั้งอนุบาล ๑-อนุบาล๓ 
- กิจกรรมหนูน้อยอนามัยมีการตรวจสุขภาพเด็กและบันทึก ฝึกปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
- กิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรคมีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็ก มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑ 
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย โดยได้ด าเนินงานตาม

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ซึ่งได้จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การสอน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัยให้มีการจัดกิจกรรมตรวจชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
จัดกิจกรรมซ่อมเสริมสมรรถนะด้านร่างกาย ให้เด็กได้ออกก าลังกาย การเล่นเครื่องเล่นสนาม และมีอาหารเสริมนม จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้เด็กได้เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  กิจกรรมหนูน้อยอนามัย เด็กได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง มีการตรวจสุขภาพของเด็ก ฝึกปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และกิจกรรมปลอดภัยห่างไกลโรค  
ครูได้ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับเรื่องโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด จากบอร์ดความรู้ 

 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย มีการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยช่วยให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย 
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว การใช้และการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้และปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ รวมทั้ งยังรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเอาใจใส่ดูแล และตรวจสุขภาพ
นักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งทางด้านการจัดอาหารกลางวันให้ครบ ๕ หมู่ และดูแลเด็กในการดื่มนม 
การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  

 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๑ ๐.๙๓      

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ ๐.๙๒      

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ ๐.๙๒      



๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ ๒ ๑.๘๓      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๕ ๔.๖๘      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใส  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้ออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง 
- กิจกรรมหนูท าได้  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีความม่ันใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท าและกล้าแสดงความคิดเห็น 
- กิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
- กิจกรรมจินตนาการสร้างสรรค์  ได้ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยครูผู้สอนได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ส่งเสริม
ให้เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก จัดกิจกรรมหนูน้อยจิตแจ่มใสโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ 
และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จัดกิจกรรมหนูท าได้ โดยปลูกฝังให้
เด็กได้กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน จัดกิจกรรมอารมณ์ดีมีสุข ให้เด็กเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
จัดกิจกรรมจินตนาการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กได้รู้จักชื่นชมและ แสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว 
และได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้จัด

กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข 
ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม
กับวัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆตลอดจนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  มีผลการประเมิน
คุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนพัฒนาด าเนินการส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและส่งเสริมการร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปท ากิจกรรมแข่งขันนอก
สถานที่ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น ควรน าเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้นและอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ๒ ๑.๘๗      



ครูอาจารย์ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑ ๐.๙๓      

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ ๐.๙๔      

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

๑ ๐.๙๔      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๕ ๔.๖๕      

 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
- กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย  ได้ปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ โดยครูได้สอดแทรกในการจัดประสบการณ์

แต่ละวัน และจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติตามข้อตกลง จัดเก็บของเล่นของใช้ รู้จักการรอคอย และเชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ผู้ปกครอง และครู 

- กิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย์ ได้จดบันทึกพฤติกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย์ และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีการจัดเวรท า
ความสะอาดห้องเรียน 

- กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีมารยาทในการฟัง การพูด การรับประทานอาหาร และการ

แสดงความเคารพผู้อ่ืน 
- กิจกรรมวันส าคัญ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการด้านสังคม โดยได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมจัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบวินัย ปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ จัดกิจกรรมเด็กดีมีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน จัด
กิจกรรมเล่นดีมีเหตุผล โดยปลูกฝังให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาท
งาม จัดกิจกรรมประกวด      มารยาทในแต่ละระดับชั้น และจัดกิจกรรมวันส าคัญ ปลูกฝังให้เด็กได้แสดงความเคารพต่อ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา  
วันถวายพวงมาลานักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล ฯลฯ 

 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
มีวินัย สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง จัดเก็บของเล่นของใช้ รู้จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น าทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าความผิด มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน เด็กเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามข้อตกลงและปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีได้ เด็กมีมารยาทในการพูด การ
ฟัง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ 
มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการด าเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนให้มีความสุข ควรจัดกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู้ 

๑ ๐.๙๔      

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๑ ๐.๙๒      

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ ๐.๙๓      

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๑ ๐.๙๒      

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ ๐.๙๔      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕ ๔.๖๕      
 
 
 
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
- กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้  เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยอยาก
เรียนรู้ 
- กิจกรรมยอดนักคิด  จัดกิจกรรมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมหนูน้อยนักค้นคว้า จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน มีสมุดบันทึกการอ่านของเด็ก 
- กิจกรรมเสริมทักษะสร้างความรู้ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีการพัฒนาด้านสติปัญญาโดยได้ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา จัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือ
ค้นหาค าตอบอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมยอดนักคิด โดยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมหนูน้อยนักค้นคว้า ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เช่น นิทาน หนังสืออ่าน
นอกเวลา เพ่ือส่งพัฒนาทักษะทางภาษา ให้เด็กได้น าเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะ
สร้างความรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์ เด็กได้
ถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวและสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม ่

 



ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้มีการจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว รู้จักซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนมีการด าเนินการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กมีความสนใจใฝ่เรียนรู้สมวัย ควรส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๒ ๑.๗๔      

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒ ๑.๘๑      

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๒ ๑.๘๗      

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

๒ ๑.๗๔      

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒ ๑.๘๑      

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๒ ๑.๘๑      

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ ๒ ๑.๘๗      



ตลอดเวลา 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๒ ๑.๘๗      

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๒ ๑.๗๔      

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒ ๑.๖๘      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๒๐ ๑๗.๙๔      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการเสริมประสบการณ์สร้างความรู้  กิจกรรมการประเมินสภาพจริง โดยการประเมินสภาพจริงตามหน่วยการ

เรียนรู้โดยใช้แบบประเมินตามหน่วยการเรียนตลอดปีการศึกษา 
    -  กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยคุณครูทุกระดับชั้นจัดท าแผนการเรียนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้และมีการบันทึกหลังการสอนในแต่ละสัปดาห์ของทุกหน่วยการเรียนรวมทั้งมีการประเมินผลการจัดท าแผนการ
เรียนทุกปีการศึกษา 
   -  กิจกรรมห้องเรียนของหนู โดยครูทุกระดับชั้นจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความรู้ตามหน่วยการเรียนและมุม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของเด็ก 
    -  กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยครูได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยมีความปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอต่อเด็ก 
   ๒. โครงการวัดผลประเมินผลพัฒนาการและกิจกรรมประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน โดยครูท าการประเมินพฤติกรรม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม สติปัญญา ตามระดับอายุ  จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับเด็กที่มีพัฒนาการใน
แต่ละด้านที่ไม่เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กด้วย  นอกจากนี้ได้จัดท ากราฟสถิติแสดงผลพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านไว้
ด้วย 
    -  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่การวิจัย โดยครูสังเกตพฤติกรรมของเด็กในห้องของตนเอง เมื่อพบเด็กมีปัญหา
ทางด้านใดก็จัดท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็กและท าการแก้ไขให้ดีขึ้น 

- กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน โดยในแต่ละห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่น่าเรียนรู้และมีความสะอาด
ตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน และมีการจัดประกวดห้องเรียนในแต่ละดับชั้น 
    -  กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน โดยจัดท าข้อมูลข่าวสารจากใจครูสู่ลูกน้อย ครูเขียนพฤติกรรมของเด็กที่
โรงเรียนให้ผู้ปกครองรับรู้และการเรียนในแต่ละหน่วยให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ผู้ปกครองเขียนพฤติกรรมที่บ้านให้
ทราบและร่วมกันแก้ไขพฤติกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้เหมาะสมกับวัย รวมทั้งน าข้อมูลมาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
    -  กิจกรรมวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้จัดครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยในทุกระดับชั้นและจัดตามพัฒนาการโดยมีแบบประเมินพัฒนาการเด็กพร้อมจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัย 
    -  กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีใบงานตามหน่วยการเรียนรู้พร้อมใบงานศิลปะที่เด็กคัดเลือกผลงานของตนเอง
เข้าแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเองและมีครูคอยช่วยเหลือ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ 
 ได้จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็ม
เวลาและความสามารถ เพ่ือที่จะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรครูมีความเข้าใจปรัชญา 
หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  เชื่อมโยง



ความรู้ ความเข้าใจสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครู
จัดกิจกรรมการประเมินสภาพจริงตามหน่วยการเรียนรู้หลังจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์เหมาะสมกับเด็กท าการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเหมาะสมกับวัย
และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยมากขึ้น 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและช่วยให้ครูสามารถท าการ
วิเคราะห์พัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้องในการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบได้ถูกต้องและ
ท าการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้อย่างถูกต้อง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับเด็กและคุณครูมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนอกจากนี้ครูสามารถจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการอย่างหลากหลาย 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กผู้ปกครอง   สื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้า
และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กหลังจากเรียนจบของทุกหน่วยการเรียนรู้  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๓ ๒.๔๐      

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ๒.๔๐      

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

๓ ๒.๔๐      

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓ ๒.๔๐      

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๓ ๒.๔๐      

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๓ ๒.๔๐      

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒ ๑.๖๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๒๐ ๑๖.๖๐      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 



  กิจกรรมอบรม/สัมมนา หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- มีการจัดประชุมหน้าสาย หัวหน้าฝ่ายทุกวันอังคาร 
- มีการจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการทุกวันพฤหัสบดี 

๒.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

- จัดให้มีการประชุมครูในระดับก่อนประถมศึกษา เทอมละ ๒ – ๓ ครั้ง 
- มีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย 
- มีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก 
- มีเอกสารระเบียบการประชุมประจ าเดือน  
- มีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันไข้เลือด 
 
 

๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมประเมินการบริหารการศึกษา 

- แบบแสดงรายการหนังสือภายในห้องสมุดอนุบาล 
- แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดของแต่ละห้อง ตั้งอนุบาล ๑ – ๓ 
- ตารางเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด 
- แบบบันทึกรายการยืม - คืนหนังสือสื่อการเรียนการสอนห้องสมุดอนุบาล 
- แบบประเมินความคิดเห็นการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประเมินการบริหารการศึกษา 

๔.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมพัฒนาชุมชน 

- จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง 
- จัดให้มีการแห่เทียน 
- จัดให้มีกิจกรรมงานวันแม่, งานลอยกระทง, วัน 
- จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรวันเด็ก, งานลาซาลเลี่ยนแฟร์ 
- จัดให้มีการประกวดห้องเรียน มอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

๕.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้สู่บุคลากร 
- มีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนี้ 
- จัดอบรมการใช้พลังจิตเพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีม (๒) 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เด็กปฐมวัยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน” 
- จัดอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและการท าวิจัยในชั้นเรียน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การท างานเป็นทีม หลักสูตร ๒” 
- จัดอบรมการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
- จัดอบรมนิทานบูรณาการเสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง 
- มีแบบบันทึกการอบรม 

๖.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมนิเทศและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

- จัดให้มีการสวดตอนเช้าของครูก่อนท าการสอนทุกวัน โดยจัดให้ครูประจ าชั้นคนที่ ๑ เข้าสวดภาวนา
ในตอนเช้าของ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  ครูประจ าชั้นคนที่ ๒ เข้าสวดภาวนาในตอนเช้าของวันอังคาร และ
วันพฤหัสบดี 



- มีการอบรมแนะน าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็ก การพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีการอบรมนักเรียนตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ 
- ให้นักเรียนท ากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย 
- แบบบันทึกการประชุมครู - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดตกแต่งห้องเรียน - มุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน 
- ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลเด็ก การใช้เทคนิคการสอนใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
   นักเรียนภายในห้อง 
 
 

๗.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

- มีการจัดท าบอร์ดท าเนียบครู 
- ใบรายชื่อครูระดับก่อนประถมศึกษา 
- จัดครูเวรยืนตามจุดต่าง ๆ 
- มีแบบบันทึกเวรตามจุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
- ให้ครูจัดท าสื่อการเรียน - การสอน 
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖ 
 ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าโดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด ๗ กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมอบรม/สัมมนาหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
๓. กิจกรรมประเมินการบริหารการศึกษา 
๔. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๕. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สู่บุคลากร 
๖. กิจกรรรมนิเทศและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
๗. กิจกรรมพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย   

มีการจัดท าข้อมูลจากผลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนางานด้านการสอน งานด้านบริการจัดอบรมให้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนให้ครูมีการแนะน า
เทคนิควิธีการสอนปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
สถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ งานด้านบุคลากรงานบริหาร งานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ของครู ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การ
ท างานเป็นระบบ การด าเนินงานแต่ละกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม ท าให้การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดีมาก 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมอบรม
ตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนให้กับบุคลากร 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ ๔.๐๐      

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๔ ๔.๐๐      

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔ ๓.๒๐      

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๔ ๔.๐๐      

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน 

๔ ๔.๐๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ๒๐ ๑๙.๒๐      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมประเมินและปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย

น าข้อมูลแลกเปลี่ยนของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเพ่ือปรับแผนการจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
    -  กิจกรรมนิเทศการสอนโดยคุณครูทุกระดับชั้นได้รับการนิเทศจากหัวหน้าสาย หัวหน้าระดับอย่างต่อเนื่องและ
คุณครูน าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้มีความเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด 
    -  กิจกรรมวันเปิดบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนรับรู้ในการจัดการเรียน การสอนและกฎระเบียบของ
โรงเรียน การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจมากข้ึน 
    -  กิจกรรมห้องเรียนสนุก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเด็กและ
คุณครู 

๒. โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ  
- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โดยมีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

ภายในห้องเรียนเมื่อพบความเสียหายก็จะจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย และมีห้องพยาบาลที่สะอาด 
ปลอดภัยมีความพร้อมในการให้บริการกับเด็กเมื่อได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยร่วมทั้งมีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองและเด็กได้รับทราบอยู่เสมอ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 



 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลและร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก รวมทั้งมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เพ่ือพัฒนาเด็กให้
เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่
เด็ก มีการจัดประสบการณ์การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองขุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้กับเด็กและคุณครูนอกจากนี้ยังด าเนินการนิเทศครูระดับก่อนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผล
การนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตรงกับพัฒนาการและความเหมาะสมกับเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์การ
เรียนรู้ภายในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมการจัดมุมการอ่านหนังสือ
เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่านให้เหมาะกับอายุของเด็ก มีห้องพยาบาลที่สะอาดมีความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ
เด็กเบื้องต้นเพ่ือที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการจัด
ประเมินปรับปรุงการจัดแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและ
การเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกตรอง ชุมชน ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนรับรู้ในการจั ดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและแนวปฏิบัติของโรงเรียนมากยิ่งข้ึนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนของการจัดการศึกษาปฐมวัย  ปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามการนิเทศการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบและน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง   นอกจากนี้ยังคูแลสถานที่อาคารเรียนให้แข็งแรงมั่นคงอยู่
เสมอ มีระบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

๑ ๐.๘๐      

๘.๒  จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ ๐.๘๐      

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

๑ ๐.๘๐      

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๕๐      

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ ๐.๔๐      



๘.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑ ๐.๘๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๕ ๔.๑๐      

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับก่อนประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมเผยแพร่เอกสารความรู้สนับสนุน  กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  กิจกรรมการจัดท ารายงาน SAR  โดยมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่  ปรัชญา   ปณิธาน พันธกิจ  วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ค าสั่งมอบหมายงาน มีการติดตาม
ตรวจสอบที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยจัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานเป็นแบบตรวจสอบรายการปฏิบัติของกรรมการ
บริหารงานฝ่ายแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายการบริการแนะแนว เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน  และน าผลการด าเนินของกรรมการบริหารงานฝ่ายมาจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือน าเสนอหัวหน้าสาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าผลการด าเนินงานในภาพรวมมาจัดท าเป็นรายงานประจ าปี   ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
โครงสร้างหรือระบบการบริหารงาน  รายงานประจ าปีทั้งภายในและภายนอก และสรุปรายงานประจ าปี ประเมินภายใน
ของปฐมวัย 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘ 
 โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดย
ด าเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายใน  โดยติดตามข่าวสารข้อมูลจากต้นสังกัด ในเรื่องของมาตรฐานการจัด
การศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี และข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้นสังกัดได้ก าหนด หรือสั่งการให้
สถานศึกษาได้จัดท า ซึ่งการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของระดับก่อนประถมศึกษา ยึดตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เริ่มตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผล
การประเมินคุณภาพภายในในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลการพัฒนา 

จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความส าคัญในการน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุง
ให้สถานศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้ประเมินภายในต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตลอดจนมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการอย่าง
จริงจัง   และพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือจะได้ร่วมกัน
พัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
 
 
 
 



 
ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕      

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕ ๒      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๔.๕      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑.  โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ 
  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา -  สวนเมาคลี  -  สวนไดโนเสาร ์   
- สวนสัตวล์าซาล    - แปลงเกษตร  - ห้องสมุดอนุบาล  
- ห้องคอมพิวเตอร์   -  ห้อง Activbord  
- มีการจัดมุมต่าง ๆ ภายในห้อง อาทิเช่น มุมวิทยาศาสตร์   มุมหนังสือ   มุมธรรมชาติ   
- จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน เช่น บอร์ดความรู้ หน่วยการเรียน 
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ไปทัศนศึกษาที่เขาดินวนา 

๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู 
- จัดให้มีการสาธิตวิธีการสอนเสริมประสบการณ์ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหว 
- เทคนิควิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพลง เทคนิควิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่า

นิทาน 
- เทคนิควิธีการสอนโดยใช้กิจกรมพ้ืนฐาน 
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ (เช่น กล่องนม  เปลือกไข่  ไม้ไอศครีม) 
- การให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปกครอง - คร ู
- การสาธิตการท าแป้งโดว์ 
- สาธิตการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙ 



 ได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมรองรับทั้งหมด ๒ กิจกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ให้สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน และให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ที่ตนเองสนใจ ครู ผู้ปกครองและ
ชุมชนควรให้มีการสนับสนุน ให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้หรือมีแหล่งข้อมูลเพ่ือจะได้ศึกษาอย่างเต็มที่ มี
บุคลากรที่ให้ความรู้กับเด็ก มีการจัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการบันทึกการเข้ าใช้แหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ การใช้กิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 
ผลการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ท าให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้มีการพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ ควรมี
การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอก
สถานศึกษา 
 
ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๓ ๒.๔      

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๒.๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๕ ๔.๔๐      

 
 
 
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 



- กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวม จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอกที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   - กิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม เพ่ือให้เด็กบรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและจุดเน้นของโรงเรียนในการพัฒนา
เด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมีจุดเน้นตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นตามหลักการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะการคิดการเรียนรู้แบบ องค์รวม
ผ่านการเล่นที่หลากหลายโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถเรียนรู้และได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับเด็กอยู่เสมอส่งเสริมให้เด็กรักษาความสะอาดบริเวณ
ในห้องเรียนและอาคารเรียนรวมทั้งรู้จักรักษาความสะอาดในบ้านและตามสถานที่ต่างๆภายนอกบ้านด้วย ส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการประหยัด พอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่ ส่งเสริมกิริยามารยาทในการเดิน การพูด การรับประทานอาหารให้กับเด็กอยู่
เสมอ ส่งเสริมการไหว้ที่ถูกต้องเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภายนอก 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ พัฒนาทักษะความสามารถตามวัยและพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เด็กรู้จักการประหยัดรู้จักเก็บเงินไปหยอดกระปุกที่บ้าน รู้จักเก็บเศษวัสดุเหลือใช้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้เด็กได้เรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่คุณครูจัดขึ้นในกิจกรรมค่ายเสริมทักษะตามค่าย
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างองค์รวมและจากการจัดกิจกรรม
หนูน้อยคุณธรรมท าให้เด็กเกิดความมีวินัยความมีระเบียบและมีคุณธรรม๘ประการเด็กสามารถยึดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับวัย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีมาก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนวางแผนที่จะด าเนินการพัฒนาเด็กและบุคลากรครูภายในโรงเรียนให้มีคุณธรรม ๘ประการรู้จักความ
พอเพียงและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยฝึกให้เด็กรู้จักอดออม   การเรียนรู้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒o ฐานที่ครูจัดกิจกรรมขึ้นและเด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้เหมาะสมกับวัย ฝึกเด็กให้
รักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเช่นภายในห้องเรียนของตนเองและบริเวณอาคารเรีย น
ฝึกการทิ้งขยะให้เป็นที่และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาวิสัยทัศน์สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่นและสนับสนุนบุคลากร เด็กในการเข้าร่วมแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กและครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓ ๒.๔      



๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ ๒.๐      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๕ ๔.๔๐      

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- มีการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมท ากิจกรรมเช่น   การสาธิตการแปรงฟัน การประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ 

- มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการลงมือปฏิบัติผ่านการท าโครงงาน เช่น 
โครงงานมาเรียนรู้พืชสมุนไพรกันเถอะ  โครงงานสีจากธรรมชาติ  โครงงานไข่แสนอร่อย  โครงงานเก๊ียวมาจากไหน 

- มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  ค่ายวิชาการ  ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีตนเองสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน มีการจัดมุม
ต่าง ๆ ภายในห้อง ให้นักเรียน เลือกเข้ามุมตามความสนใจ 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑ 

ได้จัดท าโครงการส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัดกิจกรรมรองรับคือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เพ่ือให้ผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ และเกิดประโยชน์กับเด็กเพ่ิมมากข้ึน 
 
ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมท าให้ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามแผนการพัฒนาผู้เรียน เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  มีความคิดรวบยอด ได้เรียนรู้ตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย เด็กได้รับการพัฒนาครบด้านอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นการที่ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท าให้การบริหารการศึกษามีคุณภาพ และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมข้ึน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีมาก 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ควรมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่ให้เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 
 
 
 
 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๓ – ๕ ปี ) 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๘.๕๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๖๒ ดีเยี่ยม 



มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๖๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๖๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๖๕ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๕๗.๘๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิพล 
๒๐ ๑๗.๙๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๖.๖๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๙.๒๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๔.๑๐ ดีมาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๔.๔๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๔.๔๐ ดีมาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๔.๔๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
๕ ๔.๔๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๙.๗๐ ดีมาก 

 
 ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 



๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๕๕ ๖๔.๕๘ ๗๕ ๓๑.๒๕ ๑๐ ๔.๑๗ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๔๐ ๑๗๑ ๗๑.๒๕ ๖๖ ๒๗.๕๐ ๓ ๑.๒๕ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๕๓ ๖๓.๗๕ ๗๘ ๓๒.๕๐ ๙ ๓.๗๕ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๗๙ ๗๔.๕๘ ๕๙ ๒๔.๕๘ ๒ ๐.๘๓ 

 

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๓๒ ๕๕.๐๐ ๘๕ ๓๕.๔๒ ๒๓ ๙.๕๘ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๔๐ ๑๔๐ ๕๘.๓๓ ๘๑ ๓๓.๗๕ ๑๙ ๗.๙๒ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๕๐ ๖๒.๕๐ ๗๔ ๓๐.๘๓ ๑๖ ๖.๖๗ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๔๘ ๖๑.๖๗ ๗๔ ๓๐.๘๓ ๑๘ ๗.๕๐ 

 
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน

เด็ก 
จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน
เด็ก 

จ านวน 
ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๖๐ ๖๖.๖๗ ๗๘ ๓๒.๕๐ ๒ ๐.๘๓ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๔๐ ๑๖๘ ๗๐.๐๐ ๗๒ ๓๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๘๒ ๗๕.๘๓ ๕๖ ๒๓.๓๓ ๒ ๐.๘๓ 
๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๗๖ ๗๓.๓๓ ๖๒ ๒๕.๘๓ ๒ ๐.๘๓ 

 


