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คำนำ 
  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
ฉบับนี้  จัดทำข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปีเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที ่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 
3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
 
 

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

1. มาตรฐานสถานศึกษามีคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม   
  ผู้บริหารจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปฏิทินการปฏิบัติงาน การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานำผลการประเมินภายในมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทำ
แนวทางให้จัดสรรบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบูรณาการในทุกกิจกรรมการ
เรียนรู้  สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพโดยการนิเทศกำกับติดตาม สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
ประเมินคุณภาพของโรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา ชุมชนมีส่วนร่วมด้านทุนทรัพย์ 
แรงงาน ความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนส่งเสริมชุมชนเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง   ผลการพัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  เหมาะสมตามช่วงวัยและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักประหยัด  มีมารยาทไหว้สวย  
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  มีการอบรมตอนเช้า  โดยการ
เล่านิทาน นอกจากนั้นครูผู้สอนยังสอดแทรกประสบการณ์ต่าง ๆในทุกกลุ่มสาระท่ีเรียน  เด็กมีทักษะในการ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีทักษะกระบวนการ คิด
วิทยาศาสตร์และมีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงงานในแต่ละหน่วย  เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำในกิจกรรมแต่ละหน่วย  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน  โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ  ทำให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคมและสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ดี 
  

 2. มีข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

  2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
  3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  4)  บันทึกการตรวจสุขภาพ 
  5)  บันทึกหลังสอน  
  6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
  7) แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
  8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 

 ๙) แผนปฏิบัติการประจำปี 
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 ๑๐) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
           ๑๑) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
            ๑๒) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
             ๑๓) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
  
 3.แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 ผู้บริหารได้จัดองค์กร / โครงการการบริหารชัดเจนมีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
โดยมอบหมายให้แต่ละระดับชั้นรับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับของตนเอง  มีการเลือกหัวหน้า
ระดับเพ่ือทำหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าในการบริหารเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนเล็กอยู่ในโรงเรียนใหญ่ ๆ ทำ
ให้การบริหารงานคล่องตัวมาก  มีวิสัยทัศน์ให้ชุมชน  ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
และสนับสนุนการเรียนการสอน  มีการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน  โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน  ดูแลให้มีการ
นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  อย่างเป็นระบบ  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้หลากหลายแบบสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบริบทที่เด็กอาศัยอยู่  จัดอบรมสัมมนาและส่งบุคลากรศึกษาดูงาน
เป็นแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ให้พอต่อความต้องการของบุคลากรและ
ส่งเสริมการกระจายอำนาจและเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ๙๙ หมู่  ๑๓ ตำบลหนองปลาไหล 

อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๒๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๔   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๓-๑๔๕๗  Facebook โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี  
Email:nks.school4@gmail.com  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ก่อนประถมศึกษา  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุรชัย  สุขเข    วุฒิการศึกษา ค.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ป ี2537  ถึงปัจจุบัน     

เอกลักษณ์    
 มะพร้าวน้ำหอม , นมโยเกิร์ตโปรไปโอติกส์ 

อัตลักษณ์ 
 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  อยู่ด้วยความพอเพียง 
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วิสัยทัศน์  ( VISION ) 
           มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี บนวิถีพอเพียง 
 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน 

รวม 

ปีการศึกษา 2564 1 3  1  5 
  
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จำนวนบุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปีการศึกษา 

2564 
- 4 1 - 5 

 
 
 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
ที ่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดาห์ 
1  ปฐมวัย 4 30 

 
 
4.ข้อมูลนักเรียน 

       จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  รวม 3 คน (ข้อมูล 24 มีนาคม 2565 ) 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อ.1 5 6 11 

อ.2 7 5 12 

อ.3 5 8 13 

รวมอนุบาล 17 19 36 
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4.1 ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 

     ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีท่ี....1......ปีการศึกษา 2564 
พัฒนาการด้าน จำนวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านร่างกาย 11 11 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 11 11 - - 
ด้านสังคม 11 11 - - 
ด้านสติปัญญา 11 11 - - 

 

    
 ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่.....2....ปีการศึกษา 2564 

พัฒนาการด้าน จำนวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 12 11 1 - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 12 12 - - 
ด้านสังคม 12 12 - - 
ด้านสติปัญญา 12 12 - - 
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   ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีท่ี.....3....ปีการศึกษา 2564 
พัฒนาการด้าน จำนวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านร่างกาย 13 12 1 - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 13 12 1 - 
ด้านสังคม 13 12 1 - 
ด้านสติปัญญา 13 12 1 - 

 
 
 

   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 4 

ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.1 11 11 11 11 11 
อ.2 11 12 12 12 11 
อ.3 12 12 12 12 12 

รวม 34 35 35 34 34 
ร้อยละ 94.44 97.22 97.22 94.44 94.44 
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม    
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม    

สรุปผลภาพรวม มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม    
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ มีการบันทึกน้ำหนัก  ส่วนสูง ของเด็กทุกคนทุก 1 เดือน เพื่อคัด
กรองนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้การดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  การล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน มีการดูการดูแลความสะอาดร่างกายโดยการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าชั้น
เรียน หลังปฏิบัติกิจกรรม มีการตรวจเสื้อผ้า เล็บ ฟัน ผม หู ตา จมูก ผิวหนัง รองเท้า แล้วบันทึกผลการตรวจ
ลงในบันทึกการตรวจสุขภาพ แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร การนอนพักผ่อนนอนหลับ การจัดให้เด็ก
ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย และจัดกิจกรรมเล่นกลางแจ้ง เพื่อได้
ออกกำลังกายมีพัฒนาด้านสังคมกับเพื่อนรู้จักการระมัดระวังในขณะเล่นให้มีความปลอดภัยแก่ตนเองและ
เพ่ือนๆ  
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน จึงจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ กิจกรรม
สร้างเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพเด็ก กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ    จากการดำเนินตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กร้อยละ 80  มีภาวะโภชนาการที่ดี  กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตยัง
เป็นที่สนใจของเด็กๆ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ความรู้ด้านสุขศึกษา  เป็นที่สนใจของ เด็กระดับชั้น



๗ 

 

อนุบาลอยู่จึงเป็นที่มาของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแผนที่กำหนดไว้   โดยเฉพาะการแปรรูปนม
โยเกิร์ตโปรไบโอติกส์ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กมีภูมิต้านทานโรคอย่างยั่งยืน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 5)  บันทึกหลังสอน  
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
 7) แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม  ได้แก่   โครงการพัฒนาคุณภาพ
ปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมวัน
สำคัญ  กิจกรรมการละเล่นไทย กิจกรรมเล่าข่าว  กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน  กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  โครงการผลงานของหนู  
ผลการพัฒนา   

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้นักเรียนชั้นอนุบาลร้อยละ 
80  มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้ การเรียนรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรม เพื่อสร้างรากฐานเตรียมความพร้อมผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้าน
สติปัญญา มุ่งให้เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  
จากการดำเนินตามกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์ นั้นได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็กๆเมื่อได้ร่วมกิจกรรมก็จะมีอารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส 
สนุกสนาน เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจของผู้เรียน  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 5)  บันทึกหลังสอน  
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
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 7) แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   

 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม  ได้แก่  โครงการพัฒนา
คุณภาพปฐมวัย  บันทึกความดี  กิจกรรมศิษย์ไหว้ครูน้องไหว้พี ่  กิจกรรมเคลื ่อนไหว  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมการละเล่นไทย กิจกรรมเล่าข่าว กิจกรรมดูแล
เขตพื้นที่รับผิดชอบและโครงการผลงานของหนู ส่งเสริมพัฒนาการปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้
เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น 
อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  
 ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน 
ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ และกิจกรรมวันสำคัญทาง 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรม
แสดงออกทางด้านสังคม ได้เหมาะสมกับวัยการมีวินัย ความรับผิดชอบ การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และเกิดความภาคภูมิใจ   จากการดำเนินตามกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้ปลูกฝัง
ให้เด็กมีคุณธรรม-จริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เด็กร้อยละ 80 ตระหนักถึงความสำคัญและนำความรู้
จากการปฏิบัติจริงไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกท่ีดี  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  โครงการต่างๆ 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย  
 2)  แบบบันทึกความดี   
 3)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4)  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและนันทนาการ 
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 ๕)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา    
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม  ได้แก่   โครงการพัฒนาคุณภาพ
ปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเล่นเสรี  กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรม
การละเล่นไทย  กิจกรรมเล่าข่าว กิจกรรมนิทานก่อนนอน   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา
จึงมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ เพื ่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย   จากการดำเนินตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย และโครงการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นที่น่าสนใจทำให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีผลการพัฒนาด้าน
สติปัญญาอยู่ในระดับ ดี  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 5)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
 7)  แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา    
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกับคณะกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐานระดับสถานศึกษา ได้พัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 



๑๐ 

 

ผลการพัฒนา    
 ในการจัดกิจกรรมการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กร้อยละ 70 มีความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเป้าหมายที่กำหนด 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและการประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่เด็ก
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ   
 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการเตรียมการสอนโดยได้จัดทำแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน กิจกรรมที่จัดคำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็ก  ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นคนเก่ง เป็นคนเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 5)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
 7)  แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  ได้จัดให้มีครูปฐมวัยครบชั้นในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3  
ผลการดำเนินงาน    
 ครูเพียงพอกับชั้นเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก่นักเรียนได้ตามหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้  
 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   



๑๑ 

 

 โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดให้มีการประชุมครู  
เดือนละ  1  ครั้ง  จัดกระบวนการพัฒนาครูโดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา  ศึกษาดูงาน นิเทศภายใน  
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
ผลการพัฒนา   
 ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา  หลักการ  จุดหมายและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และและเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  
การจัดประสบการณ์  การจัดกิจกรรมประจำวัน  และการพัฒนาเด็กได้อย่างชัดเจน  และสามารถชี้แนะผู้อ่ืน
ได้   ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  โดยเลือกวิธีสอน  
เทคนิคต่าง ๆอย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนครูและชี้แนะ
ผู้อื ่นได้  ครูมีสื ่อและเทคโนโลยีอย่างหลากหลายมีคุณภาพ  ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาเด็กที่
หลากหลาย  มีการรายงานกับผู้ปกครองภาคเรียนละ 1  ครั้ง  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  ผลงานเป็นที่ยอมรับ
แก่เพ่ือนครู  ทำให้มีบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอบอุ่นคล้ายบ้าน ด้วยพ้ืนที่ที่เหมาะสม  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  วิจัยในชั้นเรียน   
 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 
 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา   
 มีอาคารเรียนห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ครบทุกชั้นเรียน ห้องเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย มีจุด
คัดกรอง อ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)  เพื่อลดการสัมผัสและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโควิค 19  มีการตกแต่ง มีบอร์ดป้ายนิเทศให้ความรู้ แสดงผลงานของนักเรียน ครูจัดทำสื่อการ
สอน จัดหาสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ของเล่น หนังสือนิทานในแต่ละชั้นอย่างเพียงพอกับนักเรียน 
ผลการพัฒนา   
 สถานศึกษามีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครูมีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน เป็นครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัย และผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
ในชุมชน มีเครื่องเล่นสนามที่ตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพดี  ห้องเรียนถูกตกแต่งให้น่าสนใจด้วย
ข้อมูล ความรู้ ผลงานเด็ก มีมุมอ่าน และมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 



๑๒ 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  ป้ายนิเทศ   
 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 
  

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา 
 อำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 
ผลการพัฒนา   
 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู มีการนำผลการใช้มา
ปรับปรุงคุณภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  ป้ายนิเทศ   
 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 
 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อให้ครูได้ดำเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา นำผลการประเมินเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 



๑๓ 

 

ผลการพัฒนา    
 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที ่เหมาะสมและต่อเนื ่อง มีการชี ้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จนเป็นแบบอย่างท่ีดี และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  ป้ายนิเทศ   
 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล โดยการจัดทำ
เอกสารธุรการชั้นเรียนครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับชั้น 
ผลการพัฒนา  
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา มีร่องรอย หลักฐานชัดเจน ตรวจสอบได้
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครอบครัว ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 5)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
 7)  แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
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3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 ครูจัดมุมต่างๆในห้องเรียนเพื่อจัดประสบการณ์ ตรงให้กับเด็กปฐมวัยได้เล่น ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
อย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของตน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  
ผลการพัฒนา  
 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคลจัดประสบการณ์หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เรียนรู้ ลงมือทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 5)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 6)  แบบบันทึกการดื่มนม 
 7)  แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
 8)  แบบบันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ์ 
 
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 ครูจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆมุมอุปกรณ์ เครื่องใช้ เน้นความ
สะอาด และปลอดภัย มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเป็นระเบียบ ครูใช้สื่อที่หลากหลายสมวัย
ผู้เรียน เช่น บัตรภาพ บัตรคำ เกมการศึกษารวมถึงเทคโนโลยีระบบ ICT อินเตอรเ์น็ตที่พร้อมครบถ้วน   
ผลการพัฒนา   
 ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ปลอดภัย อากาศ
ถ่ายเทสะดวก โดยเด็กมีส่วนร่วมการจัดห้องเรียน ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการ
ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นแบบอย่างได้ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  ป้ายนิเทศ   
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 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 
 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา   
 คุณครูมีการจัดทำและใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีที่หลากหลายโดยจัดการประเมินตาม
สภาพจริงครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  มีการนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงพัฒนาการเด็ก
จัดการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
ผลการพัฒนา  
 ครูใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ได้อย่างเหมาะสมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
มีการนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเด็ก และมีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็กและสื่อสารกับ
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี 2560 
 2)  ป้ายนิเทศ   
 3)  เกียรติบัตร 
 4)  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5)  แผนปฏิบัติการ 
 6)  สื่อการเรียนการสอน 
 ๗)  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนระดับปฐมวัย 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนา   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
        ระดับปฐมวัย  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
        ผ ู ้ เร ียนมีพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จ ิตใจ สังคมและสติปัญญา  
เหมาะสมตามช่วงวัยและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  รวมทั้งเป็นผู้ที ่มีระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักประหยัด  มีมารยาทไหว้สวย  
ทั ้งนี ้เพราะสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนา
ผู ้เรียนอย่างต่อเนื ่อง  เช่น  มีการอบรมตอนเช้า  
โดยการเล ่ าน ิทาน นอกจากน ั ้นคร ูผ ู ้ สอนยัง
สอดแทรกประสบการณ์ต่าง ๆในทุกกลุ ่มสาระที่
เรียน  เด็กมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใน
การเรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีทักษะกระบวนการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์  
รู้จักการแก้ปัญหา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

คุณภาพของเด็ก 
        จุดที่ควรพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
ยังขาดทักษะในการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จาก
การเรียนรู้  ไม่กล้าแสดงออกขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ควรส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่
กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มีคุณลักษณะที่เหมาะสม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความมุ่งมั ่นและอุทิศตนในการสอน     มีประสบการณ์ 
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ครูควรพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด  การ
เรียนการสอน และใช้การวัดประเมินผลที่หลากหลาย
ตามสภาพจริงและทำวิจัยในชั้นเรียน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
         เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา อยู่ในระดับดีมาก   มีสุขนิสัย   สุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสนใจด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีทักษะในการทำงาน   รักการทำงาน 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
           การคิดวิเคราะห์   มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์เพื่อให้มีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และให้ได้ใช้เทคโนโลยี
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สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

ใหม่ในการแสวงหาความรู้ และพร้อมที่จะศึกษาต่อในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนปฐมวัย  ในกิจกรรมนี้ทั้ง 4 ด้าน     
ที่โรงเรียนไม่ให้เด็กนำไปพัฒนาที่บ้านซึ่งจะทำให้เกิดการไม่อยากมาเรียนเมื่อมีการบ้าน 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผู้อำนวยการได้ประชุมชี้แจงร่วมกับครูผู ้สอนปฐมวัย  การทำ  PLC เกี่ยวกับปัญหาที่พบของเด็ก
ปฐมวัย  นำปัญหามาร่วมกันพูดคุยหาแนวทาง  วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูตรงตามตัวบ่งชี ้ของแต่ละด้าน  ทำให้เกิดการแก้ปัญหาด้านต่างๆของเด็กสำเร็จ  ตรงตาม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานในทุกระดับชั้นเรียน  เพื่อฝึกให้เด็กทุกคนได้มี
ทักษะการคิด  การทำงานร่วมกันและเกิดประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้ได้ดีและเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 
 
                                                 
  

                           
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

ที่   21 / ๒๕๖5 
          เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4   

..................................................................... 
        ด้วยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  โรงเรียนบ้านหนองแก
ประชาสรรค์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖4 ดังต่อไปนี้ 

   ๑. นายสุรชัย  สุขเข        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์    ประธานกรรมการ     
             ๒. นางกฤษณา  อ่อนเบา         ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔      กรรมการ        
             ๓. นางสาววัลยา พุ่มพยอม   ครูโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์      กรรมการและเรขานุการ 

  
 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  เพ่ือให้งาน

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  
สั่ง  ณ  วันที่   8  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 

     ( นายสุรชัย  สุขเข ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๒๐ 

 
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ของสถานศึกษา ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
พร้อมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  จึงประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                                 

                                                        (ลงชื่อ)        

                                                                       (นายสุรชัย  สุขเข) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

 



๒๑ 

 

 
 

กำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม       
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม       

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมดูแลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม       
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม       
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม       
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม       
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ยอดเยี่ยม       
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม       
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม       
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม       
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม       
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม       
มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ดีเลิศ       
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม       
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ       
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ       
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ       

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม       
 
 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑.   ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒.   การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
     ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 - 100 
ระดับ  ดีเลิศ  ร้อยละ 75 - 89 



๒๒ 

 

ระดับ  ดี           ร้อยละ 60 - 74 
ระดับ  ปานกลาง      ร้อยละ 50 - 59 
ระดับ  กำลังพัฒนา   ร้อยละ 0 - 49 

๓.    การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
                                                           ที่   22 / ๒๕๖5 
          เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖4   

..................................................................... 
        ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพ่ือให้การดำเนินงานคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขอแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้เป็นคณะจัดทำ
รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  ดังนี้ 

๑. นายสุรชัย  สุขเข   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์  
๒. นางนัยนา  ใยเยื่อ   ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์  
๓. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์  
๔. นางสาววัลยา พุ่มพยอม  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์    
๕. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์    
๖. นางสาวชลธิชา วงษ์สอาด  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์        
๗. นางสาวภัทราภรณ์  ฉิมเพชร ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์            
๘. นางเกวิกา  เตชะพิบูลย์ทรัพย์ ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์                      
๙. นายอัษนัย  แก้ววิจิตร  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์          
๑๐.นางสาวรัชนี  ทุมมา  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์          
๑๑.นาสาวฤทัยรัตน์  ธรรมผยุ  ครโูรงเรยีนบ้านหนองแกประชาสรรค์          
๑๒.นางสาวเกษมศรี  ถิรนันท์ชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

      ๑๓. นางสาวกาญจนา  ภาษิต   ครูธรการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์    
       ทั้งนี้ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

สั่ง  ณ  วันที่   8  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

     ( นายสุรชัย  สุขเข ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 

 
 
 
 
 
  

 



๒๔ 

 

 



๒๕ 

 

 



๒๖ 

 

 



๒๗ 

 

 



๒๘ 

 

 



๒๙ 

 
 

 



๓๐ 
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๓๘ 

 
 


