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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment  Report: SAR) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 
ก 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ เพื ่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ              
พ.ศ. ๒๕๖๑)  ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาท้ังด้านผลผลิตและผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา   และเพื่อให้สถานศึกษาได้
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ให้บรรลุเป้าหมาย              
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
                         

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข 

สารบญั 

เร่ือง หน้า 
คำนำ                                                                                               ก 
สารบัญ ข 
สารบัญ (ต่อ) ค 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
❖ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
❖ ข้อมูลท่ัวไป ๔ 

- สถานศึกษา (ท่ีต้ัง/โทรศัพท์/Website/E-mail/ระดับช้ันท่ีเปิดการสอน) 
- พื้นท่ีท้ังหมด 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
- คณะผู้บริหารสถานศึกษา 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๖ 
๙ 
๙ 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๐ 

❖ ข้อมูลนักเรียน ๑๒ 
- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๒ 
๑๔ 
๑๔ 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา 
- ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
- ผลการประเมินพัฒนาการ 
- ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๔ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๔ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
- จำนวนห้องและสถานท่ี 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๑๕ 
๑๕ 
๑๖ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๗ 
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ๑๗ 

- มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๑๘ 
- มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๙ 
- มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ๓๖ 

  
 



 
ค 

สารบญั(ต่อ) 

ภาคผนวก 

 
 

๔๓ 
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 



 
 

๑ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่ ๑ - ๓ รวม ๕๖ คน จัดชั้นเรียน ๓ ห้อง               
ครูผู้สอน ๓ คน ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
ผ่านช่องทางการประชุม สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก (อบ.02)  เว็บไซต์ของสถานศึกษา และเผยแพร่          
ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
เด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

จุดเด่นที่พบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

เด็กได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่-เล็ก มีความสามารถในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองตามวัย  มีความ
กล้าแสดงออก มีอารมณ์มั่นคง สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๔. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

สำหรับครู 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 



 
๒ 

๑. ครูมีต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนครูมีการจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  

๒. เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
๓. ครูมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใช้การประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๔. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
๕. จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. ควรเพิ่มเติมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการ
กระบวนการเรียนโดยใช้ทักษะเทคโนโลยี 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละช้ัน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

๑. ครูบุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเด็ก 
๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑. ครูควรพัฒนาเทคนิคการการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู ้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เน้นการสอนแบบโครงงานให้
มากยิ่งขึ้น 

๒. ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓. ควรนำผลพัฒนาการเด็กไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC และสร้างเครือข่ายระหว่าง

โรงเรียน 
 

 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ)   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. โรงเรียนได้ มีนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย รวดเร็ว สะดวก 
และเอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน มีระบบการเรียนการสอนด้วย ICT อย่าง
ทันสมัย  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๒. โรงเรียนยังไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละ
ช้ันจนถึงการเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ เท่าท่ีควร จึงวางแผนดำเนินกิจกรรมใน
ปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 



 
๓ 

 จัดให้ครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อให้ครูช้ัน
ถัดไปได้ส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๑. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดให้มีเครื่องเล่นสนามท่ีปลอดภัยและเพียงพอ 
๓. ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ใช้หลักการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมาใช้แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทุกๆ ด้านไพร้อมๆ กัน 
 ๒. ส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และ

ส่งเสริมการวัดประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของพ่อเม่ ผู้ปกครอง 
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยการจัดโครงการ

ห้องเรียนคุณภาพและโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๔. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เล่นและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างมี

ความสุข  โดยการจัดโครงการพัฒนาครูสู ่มืออาชีพ  ส่งเสริมการอบรมพัฒนาและการ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรม  กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

 
❖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

ท่ีต้ัง:  เลขท่ี ๓๔/๑  หมู่ท่ี ๑  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์:  ๐๘๑-๖๖๑๒๓๙๘ (ธุรการ)  
ระดับท่ีเปิดสอน: อนุบาล ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
E-mail:  thr๘๔@hotmail.com    

 
Website:  http://thairath84.kkzone1.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ภาพ จาก Google Maps 
❖ พ้ืนท่ีท้ังหมด 

พื้นท่ีท้ังหมด:  ๒๓ ไร่ ๑ งาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
 

http://thairath84.kkzone1.go.th/


 
๕ 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ เดิมช่ือ

โรงเรียนประชาบาล ตำบลสำราญ (วัดโนนศิลา) จนกระทั่งในปี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทางราชการเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตามหนังสือส่ังการ ท่ี ศธ 
๑๔๑๒๐๑/๑๖๑๘ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สร้างอาคารเรียนให้ 
๑ หลัง ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที ่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ตั้งแต่เริ ่มก่อต้ัง
โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายคง คลังทอง 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรในเขตเทศบาลตำบล
สำราญประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่๑ บ้าน
โนนศิลา , หมู่๒ บ้านนางาม , หมู่๓ บ้านหนองน้ำเกลี้ยง , หมู่๔ บ้านนาเพียง , หมู่๕ บ้านเพี้ยฟาน , 
หมู่๖ บ้านไก่นา , หมู่๗ บ้านปลาเซียม , หมู่๘ บ้านอัมพวัน , หมู่๙ บ้านโคก , หมู่๑๐ บ้านโนนแต้ , 
หมู่๑๑ บ้านโนนสว่าง , หมู่๑๒ บ้านโคก และหมู่๑๓ บ้านสำราญ 

๑. สังคมและเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลักของชุมชน คือ 

ค้าขายและรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ 

สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าว
เป็นแหล่งเรียนรู ้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยงาน
หนังสือพิมพ์ และพัฒนาความเป็นพลเมืองดีโดยมูลนิธิไทยรัฐ เป็นต้น 

 
โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร ่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผ ู ้ ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ให ญ ่ ไ ป ท ำ ง าน

ต่างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

ระบบดิจิตอล 



 
๖ 

โอกาส ข้อจำกัด 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู ้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู 

 
❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพที่ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ได้ตั ้งเป้าไว้ ซึ ่งทางโรงเรียนได้
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากร
ให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู ้ และความเข้าใจการจัด
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั ้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการ
วางแผน การลงมือทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังส่ิง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึง
เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม
หนังสือ และห้องสมุดท่ีจำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัด
ให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ 
ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครู



 
๗ 

ที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุก
คนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื ่อ DLIT มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา     
อายุ ๕๓ ปี โทรศัพท์  ๐๘๕-๐๐๕-๐๐๔๑ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) เมื ่อ วันที ่ ๑๐ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๖ ปี ๕ เดือน 

❖ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ     
อายุ ๔๒ ปี โทรศัพท์  ๐๘๖-๘๕๘-๓๙๕๙ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เมื่อ วันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๑ ปี ๒ เดือน 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี 

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบส่ือมวลชนศึกษา 
 

อัตลักษณ์ 
 

เป็นพลเมืองดี มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

เอกลักษณ์ 
 

โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู้ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดี 
 

พันธกิจ (Mission) 
 
 ๑. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 



 
๑๐ 

 
 
 
 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
๑.  นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
๒.  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ รองผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
๓.  นางอรวรรณ  พะมณี ครูชำนาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา อนุบาล ๓ ปฐมวัย 
๔.  นางสาวขวัญตา  กุลเสรี ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ – ๒ ปฐมวัย 

๕.  นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

๖.  นางสาวฉัตรนภา  แก่นแก้ว ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 

ประจำช้ันป.๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๗.  นางสาวดารุณี  แก้วบุณเรือง พนักงานราชการ 
ค.ม. หล ักส ูตรและการ
สอน(วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

ประจำช้ันป. ๒/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์

๘.  นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูพี่เล้ียง 
เด็กพิการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ป ร ะ จ ำ ช ั ้ น ป . ๒ / ๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๙.  นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก ครูชำนาญการ 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน(วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

ประจำช้ันป.๓ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร ์

๑๐.  นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันป.๔ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้  
การงานอาชีพ 

๑๑.  นายศุภวัสด์ิ  โคตรทุม ครู ค.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๔ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

๑๒.  นางวันวิสาข์  เพลียเฮียง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันป.๕/๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๑๑ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

๑๓.  นางสาวธัษชา  อินทะโสม ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ป ร ะ จ ำ ช ั ้ น ป . ๕ / ๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑๔.  
นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์
พลมา 

ครู 
ศ ษ . ม .  ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลการศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร ์

๑๕.  นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๑๖.  นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ประจำช้ันม.๑/๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๑๗.  นางบูชิตา  จันทร์สิงโท ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๘.  นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

๑๙.  นายธนินท์  วดีศิริศักดิ์   ครู ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร ์

๒๐.  นางสาวประภาพร  สุขพูล ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้  
การงานอาชีพ 

๒๑.  นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ป ร ะ จ ำ ช ั ้ น ม . ๓ / ๑ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒๒.  นายวุฒิโชติ  ไชยทุม ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันม.๓/๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

๒๓.  นางเพ็ญศรี  ไขยทุม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ป ร ะ จ ำ ช ั ้ น ม . ๓ / ๒ 
กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 



 
๑๒ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

๒๔.  นายสรณ์ศิริ  เรืองสุที ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
ป ร ะ จ ำ ช ั ้ น ม . ๓ / ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๕.  นางสาวนิรมล  พรหมโท ธุรการโรงเรียน วท.บ. คอมพิวเตอร์ - 
๒๖.  นายธวัชชัย พัชรธนเพ็ญ นักการภารโรง ม.๖ - 
๒๗.  นางพรรณี  สุโคตร นักการภารโรง ม.๖ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ท้ังหมด  ๕๖  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๒๑ ๑ 

๒ 
สอนรวมชั้น 
อนุบาล ๑-๒ 

อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๕ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๒๐ ๑ 
รวม ๒๐๐ ๕๖ ๒ ๒ (ครู ๑ : เด็ก ๒๘) 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน 
 

48%

44%

8%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่่ากว่าปริญญาตรี



 
๑๓ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย
หญิง

 

 

 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  

 
 
 
 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
ปี ๒๕๖๒ ๑๒ ๘ ๒๓
ปี ๒๕๖๓ ๑๓ ๑๕ ๑๕
ปี ๒๕๖๔ ๒๑ ๑๕ ๒๐

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 
๑๔ 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ระดับการศึกษา 
จำนวนน ักเร ียน 
(คน) 

จำนวนผ ู ้ สำ เ ร็จ
การศึกษา (คน) 

ค ิ ด เป็ น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
 
 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อนุบาล ๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๘๓.๓๓ ๒๑ 
อนุบาล ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๗๑.๖๗ ๑๕ 
อนุบาล ๓ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ ๗๓.๖๐ ๒๐ 

รวม ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ ๕๖ ๑๐๐ ๕๖ ๑๐๐ ๔๙ ๗๖.๒๐ ๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์
จิตใจ

ดา้นสงัคม ดา้นสตปัิญญา

ปี 2562 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๑.๖๗

ปี 2563 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐

ปี 2564 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗๖.๒

ร้อ
ยล
ะ

เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 



 
๑๕ 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา คะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ตามลำดับ 
 

 
❖ จำนวนอาคารและสถานท่ี 

 อาคารเรียน  ๔  หลัง 
 อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  ๓  หลัง 
 ห้องน้ำ  ๒  หลัง  ๑๔  ห้อง 
 สระน้ำ  ๑  บ่อ 
 สวนป่า  ๑  ผืน  จำนวน  ๑  ไร่ 

❖ จ ำนวนห้อง 
ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๒ สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๙ ๑. ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๒. ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๔. ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๖. ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๗. ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๘. ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๙. ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๕. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๖. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

๔ ห้องปฏิบัติการ ๕ ๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
๕. ห้องสมุด 
๖. ห้องคหกรรม 

๕ ห้องพยาบาล ๑  
๖ ห้องประชาสัมพันธ์ ๑  

    ข้อมูลอาคาร/สถานท่ี 
 



 
๑๖ 

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๗ ห้องประชุม ๒ ๑. ห้องประชุมสวัสดิมงคลพุทธานุสรณ์ 

๒. ห้องประชุม ศิริ ๑๐๐ ปี นุสรณ์ 
๘ ห้องธุรการ ๑ อาคารอำนวยการ 

๙ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

๑๐ ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

๑๑ ห้องพักครูประถมศึกษา ๑ อาคารเรียนประถมศึกษา 

๑๒ ห้องพักครูมัธยมศึกษา ๑ อาคารเรียนมัธยมศึกษา 

 
❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๕๖ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - 
๓ สนามเด็กเล่น ๕๖ ๑๐๐ 
๔ สนามฟุตบอล - - 

 
 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ี ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน (คน) 
๑ - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๗ 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับ
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๑๐๐ ๖๐.๐๐ ไม่บรรล ุ
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม ดี ไม่บรรล ุ
๑.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรล ุ
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรล ุ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

๑๐๐ ๖๐.๐๐ ไม่บรรล ุ

 
๑) ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม    . 
๒) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ได้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐)  วิเคราะห์
หลักสูตรปฐมวัยและกำหนดการสอนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาโดยองค์รวม โดยมีพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เรียนรู้ผ่านการเล่นปนเรียน และลงมือปฏิบัติ มี
ทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรัก  ความเข้าใจ
ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยได้ดำเนินการพัฒนาตามประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 

๑.๑) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
เพื่อให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว 

ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏบิัติ
จนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งเสพติด และ ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  จึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็กทุกคนมี
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ในระดับดี  โดยโรงเรียน
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย รวมทั้งกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 มีการรับประทานอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ฝึกให้เด็ก



 
๑๙ 

สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารได้
ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร มีการควบคุมดูแลให้เด็กได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอรู้จักดูแล
รักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีการช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง ทุกส้ิน
เดือน  

 มีการกำหนดข้อตกลงในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชมุชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กท้ังการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพฟัน และอื่น ๆ 

 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คําคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะและ
อุปกรณอื่น ๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว  ซึ่งมีทั้งการเคลื่อนไหวอยูกับที่ เชน ตบมือ 
ผงกศีรษะ ขยิบตา ชันเขา เคาะเท้า เคลื่อนไหวมือและแขน มือและนิ้วมือ เทาและ
ปลายเทา และการเคลื่อนไหวเคลื ่อนที่ เชน คลาน คืบ เดิน วิ ่ง กระโดดควบมา               
กาวกระโดด เขยง ก้าวชิด  เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกสวนใหมีการประสานสัมพันธกัน                        
อยางสมบูรณ์ 

 กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนได้จัดให้เด็กมีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกาย 
เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของ
เด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กได้ปีนป่าย 
โยกหรือไกว หมุน โหน เดินทรงตัว หรือเล่นเครื่องเล่นล้อเล่ือน การเล่นทราย การเล่น
น้ำ การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น ฯลฯ โดยเน้น
ให้เด็กได้ใช้งานร่างกายได้ครบถ้วน และพัฒนาจนมีสมรรถนะดีเต็มตามศักยภาพของ
เด็ก 

 โรงเรียนมีการออกแบบหลักสูตรบูรณาการที่ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกาย เพื่อให้เด็ก
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ หน่วยการเรียนตัวเรา หน่วยการ
เรียนอาหารดีมีสุข และหน่วยการเรียนปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกต้ังคำถาม
เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพของ
เด็กได้ดี เพราะหน่วยบูรณาการที่กำหนดมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้ ท่ี
เหมาะสมกับวัยของเด็กในทุกระดับช้ัน โดยเปิดโอกาสให้ครูออกแบบการเรียนการสอน



 
๒๐ 

ให้เหมาะสมกับความสนใจ และพัฒนาการของเด็กในแต่ละห้องทั้งลักษณะรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

๑.๒) มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทำงอำรมณ์ได้ 
เพื่อให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทน

ในการรอคอย  ยอมรับพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสํานึก 
และค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ี
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด ช่ืน
ชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  โรงเรียนจึงกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาให้เด็กทุกคน  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้
ในระดับดี  โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง  คือ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และมีสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์
แจ่มใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเพื่อน ทั้งในและ                
นอกห้องเรียน 
 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน ดังนี้   

 จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ             
ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ  โดยใชเสียงเพลง  คําคลองจอง  เครื่องเคาะจังหวะ   
และอุปกรณอื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหวซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ ไดแก 
เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม  เคาะเหล็กกรุ งกร ิ ๋ง ร ํามะนา กลอง กรับ                  
การเคล่ือนไหวตามบทเพลง เปนการเคล่ือนไหวหรือทําทาทางประกอบเพลง เชน  เพลง
ไก  เพลงเบบี้ชาร์ค เพลงสวัสดี การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลงหรือคําคลอง
จอง  เปนการทําทาทางการบริหารกายบริหารตามจังหวะและทํานองเพลงหรือคําคลอง
จอง  เชน เพลงกําม ือแบม ือ เพลงออกกําลังกายร ับแสงตะว ัน คําคล องจอง                         
ฝนตกพรําพรํา  กิจกรรมเคลื ่อนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน              
มีความสุขในการเรียนรู้   มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความสุขกับดนตรีและการ
เคล่ือนไหว   

 จัดกิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค การรับรู
เกี ่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณตามความรูสึก   



 
๒๑ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพและระบายสี   
เชน การวาดภาพดวยสีเทียน สีไม สีนํ้า การปนเชน การปนดินเหนียว การปนแปงปน 
การป นดินนํ ้ามัน การป นแปงขนมปง การพิมพภาพ เชน การพิมพภาพดวยพืช                    
การพ ิมพ ภาพด วยว ัสด ุต างๆ การพ ับ ต ัด ฉ ีก ปะ การพ ับ ฉ ีก ต ัด  ปะ เช น                           
การพับใบตอง การฉีกกระดาษเสน การตัดภาพตาง ๆ การปะติดวัสดุ การรอย เชน                        
การรอยลูกปด การรอยหลอดกาแฟ การรอยหลอดดาย การสาน เชน การสานกระดาษ 
การสานใบตอง การสานใบมะพราว ฯลฯ   กิจกรรมเหล่านี ้ทำให้เด็กเก ิดความ
เพลิดเพลิน ชื่นชมในสิ่งที่สวยงาม  เกิดการยอมรับพอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเอง 

 ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาตามความสามารถ เพื่อให้ รู ้จักยับยั้งชั่งใจ 
อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น  
มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพื ่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้  จาก
ประสบการณ์ตรง เพื่อฝึกการช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอด
กล้ัน มีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอนตอนกลางวันและก่อนกลับบ้าน และ
ไปวัดในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจิตใจ 

๑.๓) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เพื่อใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด

และพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไข ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง  โรงเรียนจึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระดับดี  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านสังคมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม

ตามตารางกิจกรรมประจำวัน ดังนี้  จัดกิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมการเลนตามมุม                   
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนกับสื่อและเครื่องเลนอยางอิสระตามมุมเลน              
/มุมประสบการณ  ซึ่งพื้นที่หรือมุมตางๆ เหลานี้เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรีตาม
ความสนใจ และความตองการของเด็ก ท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอย  โดยจัดให้เด็ก
ได้เลือกเล่นในมุมต่างๆ ดังนี้ มุมบทบาทสมมติ   มุมบาน ในมุมบ้านมีเครื่องเล่นจัดให้เด็ก
เล่นดังนี้ ของเลนเครื่องครัว  เครื่องใชในบาน  เครื่องเลนตุกตา  เครื่องแตงบานจําลอง  



 
๒๒ 

เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตางๆ ท่ีใชแลว ฯลฯ  มุมหมอ  จัดให้มีเครื่องเลนจําลองแบบ
เครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย เชน หูฟง เส้ือคลุมหมอ   เครื่องช่ังนํ้าหนัก   
วัดสวนสูง    มุมรานคา มีผลไม   ผักจําลอง   อุปกรณประกอบการเลน เชน เครื่องคิด
เลข ลูกคิด ธนบัตรจําลอง ฯลฯ  มุมบล็อก มีไมบล็อกหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรง         
ตางๆ กัน  มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร มุมเครื่องเลนสัมผัส ฯลฯ การเล่นตามมุมทำให้
เด็กรูจักปรับตัวอยูรวมกับผูอื่น มีวินัยเชิงบวก รูจักการ รอคอย เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ
และใหอภัย 

โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เพื่อให้เด็กมีวินัยในตนเอง  มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี รู้จักดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายในและนอกห้องเรียน 
โดยการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู ้จักเก็บของเล่น 
สิ่งของเครื่องใช้ ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วย
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ 
ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมวันพ่อ, 
กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันไหว้ครู, กิจกรรมวันเข้าพรรษา ,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา และกิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น   

๑.๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
เพื่อให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคําถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจ

หรือสงสัย และพยายามค้นหาคําตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ
วัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิด แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงาน ตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื ่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ โรงเรียนจึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ในระดับดี   โรงเรียนได้
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมตาม
ตารางกิจกรรมประจำวัน ดังนี้   

 กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม ดำเนินการจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับความรู้
และประสบการณดวยกิจกรรมหลายรูปแบบ คือ การสนทนาหรือการอภิปราย                    



 
๒๓ 

การเลานิทานหรือการอานนิทาน   การสาธิต    การทดลอง/ปฏิบัติการ   การประกอบ
อาหาร   การเพาะปลูก การศึกษานอกสถานที่   การเลนบทบาทสมมุติ   การรองเพลง   
การทองคําคลองจอง   การแสดงละคร ฯลฯ กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรม                 
ในวงกลม เปนกิจกรรมที่ทำใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู  ทักษะการฟง การพูด                
การสังเกต  การคิดแกปญหา  การใชเหตุผล   และปฏิบัติการทดลอง   โดยการฝ
กปฏิบัติรวมกัน   และการทํางานเปนกลุม   ทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ เพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื ่องที่ได เรียนรูมากกวาเนื้อหา   เมื ่อเกิดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจะทําใหเด็กเกิดความรู้ความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ ดวยตนเอง 

 เกมการศึกษา ซึ่งเกมที่จัดให้เด็กมีดังนี้ การจับคู การตอภาพใหสมบูรณ์   การวางภาพ
ต่อปลาย (โดมิโน)    การจัดหมวดหมู เชน จัดหมวดหมู่ตามสี   รูปทรง   ขนาด   ปริมาณ   
จํานวน ประเภท   จัดหมวดหมู่กับสัญลักษณ   จัดหมวดหมูภาพซอน   การศึกษา
รายละเอียดของภาพ (ลอตโต)  การจับคูแบบตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)   การพื้นฐาน
การบวก   การหาความส ั มพ ัน ธ ตามล ํ าด ั บท ี ่ ก ํ าหนด เป น เกมการ เ ล น                                       
ที ่ชวยพัฒนาสติปญญา   ชวยส่งเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู เปนพื้นฐานการศึกษา                  
รูจักสังเกต   คิดหาเหตุผล   และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปร าง   จํานวน   
ประเภท และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถ                
เลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมก็สามารถเล่นตามความสนใจแต่ละคนได้ 

โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทำ
ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง   การสังเกต   ความคิดสร้างสรรค์ รู้  จักแก้ปัญหา   มีการจัด
กิจกรรมโครงงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้   ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์   มีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตัว   กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ   จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการ
จัดมุมนิทานในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา   มีนิสัยรักการอ่าน   ส่งเสริม
ให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่าน   แสดงบทบาทสมมุติ ให้ครูและเพื่อนได้ชม     
ม ีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด ็กเข ้าร่วมการแข่งขันทักษะทางว ิชาการในระดับต่างๆ                   
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี   การตัด   ฉีก  ตัด  ปะ    
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย   จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื ่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก   เรียนรู ้นอกสถานที ่แก้ปัญหา                  
ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน                                 
การพัฒนาคุณภาพเด็กดังต่อไปนี้ 

 



 
๒๔ 

   ๑. ตรวจช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒. ส่งเสริมสุขภาพ 

๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
   ๔. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 
   ๕. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
   ๖. หนูทำได้ 
   ๗. จินตนาการสร้างสรรค์ 
   ๘. หนูน้อยมารยาทงาม 
   ๙. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
   ๑๐. เล่นดีมีเหตุผล 
   ๑๑. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
   ๑๒. การออม 
   ๑๓. วันสำคัญ 
   ๑๕. โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
   ๑๕. ยอดนักคิด 
   ๑๖. หนูน้อยนักค้นคว้า 
   ๑๗. ส่งเสริมทักษะสร้างความรู้ 
   ๑๘. หนูน้อยสร้างสรรค์ 
   ๑๙. อังกฤษน่ารู้ 
   ๒๐. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒๑. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   ๒๒. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ๒๓. กิจกรรมรายงานการใช้หลักสูตร 
   ๒๔. พาหนูสู่โลกกว้าง 
   ๒๕. หนูน้อยจิตอาสา 
   ๒๖. การละเล่นไทย 
   ๒๗. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   ๒๘. มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 
   ๒๙. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 



 
๒๕ 

๒.๒) ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยขอตนเองได้   
จากการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  เด็กอนุบาล ๓  จำนวน ๒๐ คน พบว่าเด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายในระดับดี  จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งตรงกับค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด อย่างต่อเนื่อง  ๓  ปีการศึกษา  จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้เด็ก
มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
รับประทานอารหารกลางวันได้เอง  แปรงฟัน ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี ่ยงสถาณการณ์ที่เสี ่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ ระวังภัยจากบุคคล 
ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์   ท่ีเส่ียงอันตรายได้ 

๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
จากการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กจำนวน ๒๐ คน พบว่าเด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ในระดับดี  จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งตรง
กับค่าเป้าหมายท่ีกำหนดอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา  จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น   มีจิตสํานึกและ
ค่านิยมที่ดี   มีความมั่นใจ   กล้าพูด   กล้าแสดงออก   ช่วยเหลือแบ่งปัน   เคารพสิทธิ    
รู ้หน้าที่รับผิดชอบ   อดทนอดกลั้น   ซื ่อสัตย์สุจริต   มีคุณธรรม   จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากําหนด   ช่ืนชมและมีความสุขกับงานศิลปะ   ดนตรี   และการเคล่ือนไหว 

๓) เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้   
จากการประเมินพัฒนาการด้านสังคม  เด็กจำนวน ๒๐ คน พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมในระดับดี  จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งตรงกับค่าเป้าหมายท่ีกำหนด
อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา   จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อ ในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม   
ทักทาย   การนั่ง การเดินและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  ยอมรับหรือเคารพความ   
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา   
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยไม่ใช้ความรุนแรง 
 
 
 



 
๒๖ 

๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็ก จำนวน ๒๐ คน พบว่าเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาในระดับดี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐  ระดับพอใช้ จำนวน 
๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐  ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  จากกระบวนการพัฒนา
ส่งผลให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ   ต้ังคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือ
สงสัย   และพยายามค้นหาคําตอบ   อ่านนิทาน   และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย   มีความสามารถในการคิดรวบยอด   การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   การคิด   แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์
ผลงาน ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ   การเคล่ือนไหวท่าทาง   การเล่น
อิสระ เป็นต้น   และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย   แม่เหล็ก   กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 
โรงเรียนมีการรายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด็ก ต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้ สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก กลุ ่มไลน์ห้องเรียน  
จดหมายข่าวผ่านเพจโรงเรียน  ผู้บริหารในกลุ่มในเขตพื้นท่ีการศึกษา การประชุมผู้ปกครอง  
รวมถึงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกปีการศึกษา 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของเด็กทั้ง ๔ ประเด็น สรุปได้ว่า เด็กระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด และมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงมีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนได้กำหนดไว้ 
  
 
 
 
 
 
 

 
๒.๓) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

 



 
๒๗ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๑. มีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
   ๑. ตรวจช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
   ๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
   ๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
   ๔. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า 

- รายงานผลโครงการ 
- แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง 
- แบบบันทึกการด่ืมนม 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
-  แบบประ เม ินพ ัฒนาการเ ด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๒. มีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออก ทำง
อำรมณ์ได้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
   ๑. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
   ๒. หนูทำได้ 
   ๓. จินตนาการสร้างสรรค์ 
 

- รายงานผลโครงการ 
- แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
-  แบบประ เม ินพ ัฒนาการเ ด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
-  ร าย ง านการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยประจำป ี
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๓. มีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิก ที่ดี
ของสังคม 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

    ๑. หนูน้อยมารยาทงาม 
    ๒. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
    ๓. เล่นดีมีเหตุผล 
    ๔. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
    ๕. การออม 
    ๖. วันสำคัญ 

- รายงานผลโครงการ  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
-  แบบประ เม ินพ ัฒนาการเ ด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๔. มีพ ัฒนาการด้านสติป ัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด พื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ท้ัง ๔ ด้าน 
   ๑. โครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
   ๒. ยอดนักคิด 
   ๓. หนูน้อยนักค้นคว้า 
   ๔. ส่งเสริมทักษะสร้างความรู้ 
   ๕. หนูน้อยสร้างสรรค์ 
   ๖. อังกฤษน่ารู้ 
 

- รายงานผลโครงการ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 
-  แบบประ เม ินพ ัฒนาการเ ด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของเด็กรายบุคคล 
-  ร าย ง านการพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยประจำป ี
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
๒.๔) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 

๒.๔.๑  จุดเด่น 
   เด็กได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะใน

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก มีความสามารถในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ตนเองตามวัย  มีความกล้าแสดงออก มีอารมณ์มั่นคง สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๒.๔.๒  จุดที่ควรพัฒนา    
    ๑. ควรเพิ่มเติมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูร
ณาการกระบวนการเรียนโดยใช้ทักษะเทคโนโลยี 
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละช้ัน  

๒.๔.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น     
๑. โรงเรียนได้ มีนโยบายการพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย 

รวดเร็ว สะดวก และเอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน มีระบบการเรียนการสอน
ด้วย ICT อย่างทันสมัย  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



 
๒๙ 

๒. โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ ้นแต่ละชั้นเพื่อการเตรียมตัวเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่ ๑ ซึ่งมีการดำเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

 จัดให้ครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อส่งต่อ
ให้ครูช้ันถัดไปได้ส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป 

  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๑.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม ดี ไม่บรรล ุ
๑.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๑) ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม    . 
๒) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา   
๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถ่ิน 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของครอบครัว                             
ชุมชนและท้องถิ่น 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทท้องถิ่น โดยผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา



 
๓๐ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)   ครูได้วิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที ่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา  
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  โดยจัดทำโครงการ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้มี
การกำกับ นิเทศ  ติดตาม การดำเนินงานโดยการเย่ียมช้ันเรียน  การนิเทศภายใน เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษา

ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยกับชั้นเรียน  โรงเรียนได้จัดครูยังไม่เพียงพอกับ
ชั้นเรียน  โดยโรงเรียนประชุมคัดเลือกครูผู้สอนปฐมวัยให้ตรงตามวิชาเอกและความถนัด  
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามภารกิจ ทั้งนี้ในระดับปฐมวัยได้จัดครูที ่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยและครูท่ีผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย   

๓) ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการจัดประสบการณ์  
ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สังเกต  สัมภาษณ์เด็ก  สอบถาม
ผู้ปกครอง  โดยการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองทางด้านประสบการณ์และวิชาชีพ  เช่น  
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ กิจกรรมนิเทศการสอน
ครูตลอดปีการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน จัดทำผลงาน
เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ เป็นต้น  รวมทั้งสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ำเสมอ  

 



 
๓๑ 

๔) จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที ่คำนึงถึงความ

ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ส่ือ
สำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  โดย
จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มีความปลอดภัยและเพียงพอ  เพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์ เช่น มุมหนังสือ   มุมบ้าน   
มุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีห้องสมุด   สนามเด็กเล่น   ท่ีรับประทานอาหาร   ห้องน้ำ   
มีสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น   หนังสือนิทาน   สื่อจากธรรมชาติ   
เครื่องเล่นสนามและส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ    ครูดูแลเด็ก
อย่างใกล้ชิดทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้    
กิจกรรมทัศนศึกษาหรือเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างปัญญาแห่งการ
เรียนรู ้   กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ แบบ 
OnLine  โดยให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ปกครองท่ีบ้านให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีทักษะ
ชีวิตและทักษะการทำงานและเป็นการสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนเรียนมีความกตัญญูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง 

๕) ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์สำหรับครู 

สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

โรงเรียนได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุก
พื้นท่ีของโรงเรียน  จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน มีเครื่องพิมพ์  โทรทัศน์              
ท่ีเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์  ตลอดจนส่ือการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนครูในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก และการพัฒนาตนเอง โดยจัดทำโครงการซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กิจกรรมรักการอ่าน  จัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการจัดการเรียนการ
สอน ครูผลิตส่ือการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการสอนเพื่อติดตาม
การใช้ส่ือ พัฒนาส่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดผ่านช่องทางท่ีหลากหลายเช่น online, 
on hand, on demand ผ่านแอฟพลิเคช่ันต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การระบาดโรคโควิด ๑๙  

 



 
๓๒ 

๖) มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด และดําเนินการตามแผนมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ติดตามผลการดําเนินงาน   และ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  นําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัด  เป็นจุดเน้นของกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนมีผู้บริหารท่ีเข้าใจถึงปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถให้คำแนะนำ 
ช้ีแนะท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา มีการกระจายอำนาจ การบริหารงานทุกระดับช้ัน   มี
การประชุมกลุ่มย่อย  โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  ครูและ
ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจ  โดยจัดทำโครงการประชุมผู ้ปกครอง  โครงการประสาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น  โรงเรียนได้ประชุมผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด   จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และ จัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน  มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชน  ผู้บริหารส่งเสริมให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผลงาน กิจกรรมของโรงเรียน ผ่าน facebook : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  
และกลุ่ม Line ผู้บริหาร   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ เป็นประจำ
สม่ำเสมอ  

 
 
๒.๒) ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ส่งผลให้สามารถจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่เด็ก เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น 



 
๓๓ 

๒. โรงเรียนมีครูปฐมวัยจำนวน ๒ คน สามารถจัดการศึกษาได้ตามภารกิจ  มีความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีครูปฐมวัย ดังนี้ 

    ๑. ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๒ ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 
    ๒. ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓  ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 

๓. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สามารถ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์  และประเมิน
พัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย  รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
ส่งผลให้ครูมีความรู ้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถวิเคราะห์หลักสูตร  
ออกแบบการจัดประสบการณ์ ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายคน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง  โดยครูได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้ 

๑. ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๒  พัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง/ปี 
    ๒. ครูผู้สอนช้ันอนุบาลปีท่ี ๓   พัฒนาตนเอง ๕๗ ช่ัวโมง/ปี 

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเพียงพอกับนักเรียนทุกชั้น  ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนเช่น มุมประสบการณ์,  ห้องสมุด,  สนามเด็กเล่น,  ที่รับประทาน
อาหารและห้องน้ำ มีความสะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  ร่มรื่น  เพียงพอแก่ความต้องการของ
เด็กนักเรียน อีกทั้งมีสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัย และเพียงพอกับนักเรียน  เช่น ของเล่น   
หนังสือนิทาน   สื่อจากธรรมชาติ เป็นต้น  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย  ผู้ปกครองให้
ความไว้วางใจ 

๕.  โรงเรียนมีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ โดยได้จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ีของโรงเรียน  จัดให้
มีคอมพิวเตอร์เพื ่อการเรียนรู้ในห้องเรียน มีเครื ่องพิมพ์  โทรทัศน์ที ่เชื ่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์  มีห้องคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้ครูได้รับความสะดวกในการจัดประสบการณ์ และ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๖. ผู้บริหารมีระบบบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินงาน และ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งผลให้ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  ผู้ท่ี



 
๓๔ 

เก ี ่ยวข้องมีความพึงพอใจ  ผู ้บร ิหารส่งเสร ิมให้ม ีช ่องทางใน การติดต่อสื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมของโรงเรียน ผ่าน facebook: โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ บ้าน
สำราญเพี้ยฟาน)  และกลุ่ม Line ผู้บริหาร  จดหมายข่าวประชาสัมพันธเ์ป็นประจำสม่ำเสมอ 

๒.๓) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำนโดดเด่น 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถ่ิน 

โครงการการบริหาร
จัดการโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- กิจกรรมรายงานการใช้
หลักสูตร 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
- แผนการจัดประสบการณ์เด็ก 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
- คำส่ังโรงเรียน 
 

- คำส่ังโรงเรียน 
- ข้อมูลครูปฐมวัย 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำม
เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

โครงการการบริหาร
จัดการโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมประชุม/อบรม/
ศึกษาดูงาน 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานผลการประชุม/อบรม 
- ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
- แผนพัฒนาครูและบุคลากร 

๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อ         
เพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
- จัดหาเครื่องเล่น
กลางแจ้ง 
โครงการการบริหาร
จัดการโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 



 
๓๕ 

๒.๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนนุกำรจัดประสบกำรณ์ 

โครงการการบริหาร
จัดการโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- การผลิตส่ือการเรียนการ
สอน 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 

๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิด
โอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วม 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
- การประชุมคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
-บันทึกการประชุม 

๒.๔) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๒.๔.๑  จุดเด่น 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก 
๒. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๔. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์สำหรับครู 

๒.๔.๒  จุดที่ควรพัฒนา    
๑. จัดครูให้ครบตามช้ันเรียน 
๒. ครูบุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาด้านสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก 
๔. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๔.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดให้มีเครื่องเล่นสนามท่ีปลอดภัยและเพียงพอ 
๓. ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 
๓๖ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรลุ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรลุ 

๑) ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม    . 
๒) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ได้ดำเนินการโดยครูผู้สอนส่งเสริม

จัดประสบการณ์ท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ
สติปัญญา  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพครูวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  มีการจัดประสบการณ์  ท่ี
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนครูสามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก 
ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลและนําผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้โดยโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

๑. จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน)  ได้กำหนดเป้าหมายด ้าน

กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ในระดับคุณภาพดี  ครูศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำกำหนดการจัดประสบการณ์  จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเล่น
ตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกม โดยบูรณาการกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีสอดคล้อง



 
๓๗ 

กับแนวคิดแบบ Active Learning มีการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครู
ส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีพัฒนาการด้านการดำรงตนอยู่ในสังคม 
มีวินัยในตนเอง มีมารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ครูทุกคนเย่ียมบ้านเด็ก จัดทำสมุดประวัติของเด็กรายบุคคลท้ังด้านพฤติกรรม การ
เรียนและครอบครัว ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาเด็กรายบุคคลท้ังการเรียนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อ
สร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข มีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตน โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย การ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสาร และการแสดงออก  
การช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่และการรู้จักการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรน่า  ผ่านแอปพลิเคชั ่น LINE  และแบบ online, on hand, on 
demand โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านทาง
โทรศัพท์  LINE และ FACEBOOK รวมถึงการติดตามถึงบ้าน   เมื่อมีปัญหา โดยดำเนินการ
ภายใต้มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม 

๒. สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ให้ความสำคัญในการ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก จึงได้จัดทำโครงการเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างปัญญาแห่งการ
เรียนรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีท ี ่ สุด
กิจกรรมทัศนศึกษานำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพื่อให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ดำเนินงานในโครงการดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ใน
รูปแบบของโครงงาน เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจและความสามารถส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที ่สนใจโดยใช้
ประสาทสัมผัสท้ังห้า ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอองค์
ความรู้จากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้  เช่น เด็กสามารถแยกแยะส่ิงต่างๆ ผ่านการได้เห็น   



 
๓๘ 

ได้ยิน   ได้สัมผัส   ได้กลิ่น   ได้ลิ้มรสและความสุขใจ   พอใจ    เรียนรู้สัญลักษณ์
ต่าง ๆ   และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

๓. จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  จัดทำโครงการอนุรักษ์ พัฒนา

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  เพื่อปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดยครูได้จัดบรรยากาศและสภาพห้องเรียน
ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้  ห้องเรียนมีบรรยากาศสีสันสดใส  สะอาด อากาศถ่ายเทแจ่มใส  
กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมเสริมทักษะ เสริมประสบการณ์อย่างหลากหลายโดยเด็กมีส่วนร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  สร้างสื ่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีได้อย่างเหมาะสม  การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ แบบ OnLine  โดยให้นักเรียนเรียนรู้
ไปพร้อมกับผู้ปกครองท่ีบ้านให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานและ
เป็นการสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนเรียนมีความกตัญญูมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ
มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง 

๔. ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  คิดค้น
เครื่องมือและนำเทคนิคการวัดผลที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการวัดพฤติกรรมการ
แสดงออกใช้ว ิธ ีในการเก็บข้อมูลหลากหลายวิธ ี ด้วยเครื ่องมือและวิธ ีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินให้มีความชัดเจนและมีจำนวนมากพอท่ีจะประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับตัวเด็กได้
อย่างมั่นใจ  โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  
การประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก การให้ผลสะท้อนกลับด้านการจัด
ประสบการณ์  การแสดงความชื่นชมผลงานนักเรียน  ครูมีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของเด็ก  จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กอยา่งน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และครูจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำแนวทางและวิธีการมาใช้ในจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ  



 
๓๙ 

โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
๑. พาหนูสู่โลกกว้าง  
๒. หนูน้อยจิตอาสา  
๓. การละเล่นไทย 
๔. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 ๕. มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 
๖. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า  ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE  และแบบ online, on hand, on demand โดย
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านทางโทรศัพท์  LINE 
และ FACEBOOK รวมถึงการติดตามถึงบ้าน   เมื่อมีปัญหา โดยดำเนินการภายใต้มาตราการ
เว้นระยะห่างทางสังคม 

๒.๒) ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ได้ดำเนินการในการพัฒนาเด็กทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเล่นปนเรียนและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข  เด็กได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดซึ่งกระบวนการพัฒนาในแต่ละประเด็นส่งผลดังนี้ 

๑. ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งตรงกับค่าเป้าหมายที่กำหนด  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ครูมีการจัดประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งตรงกับค่าเป้าหมายที่กำหนด  ส่งผลให้ครูสามารถ
จัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธ ีการเรียนรู ้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ  เช่น การเรียนรู้จากโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย  การศึกษาแหล่งรู ้ ห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์  จากแหล่งเรียนร ู ้ ท่ี
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทํา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 



 
๔๐ 

๓. ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ ดูแลความสะอาดห้องเรียน  
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย บล็อก  ส่ือ DLTV  ส่ือออนไลน์  
ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคําตอบ 

๔. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งตรงกับค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด  โดยครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  เช่น  การสังเกต สัมภาษณ์ แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน  สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา  พัฒนาการจัดประสบการณ์และมี
การนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพเด็กให้ดียิ่งขึ้น 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  มีการรายงานและเปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพของเด็กสมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็กต่อผู ้ปกครองนักเรียน                   
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และนำเสนอการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ  
โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียน เฟสบุ๊คของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  จดหมายข่าวผ่านเพจโรงเรียน, กลุ่ม Line ผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรีย, กลุ่ม Line ส่วนราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา, กลุ่ม Line  ผู้ปกครองนักเรียน, การ
ประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องในทุกปีการศึกษา 

๒.๓) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 
หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำน

โดดเด่น 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ท้ัง ๔ ด้าน  
   ๑. ตรวจช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒. ส่งเสริมสุขภาพ 
   ๓. จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 



 
๔๑ 

   ๔. กิจกรรมออกกำลังกายยาม
เช้า 
   ๕. หนูน้อยจิตแจ่มใส 
    ๖. หนูทำได้ 
   ๗. จินตนาการสร้างสรรค์ 
   ๘. หนูน้อยมารยาทงาม 
   ๙. เด็กดีมีระเบียบวินัย 
   ๑๐. เล่นดีมีเหตุผล 
   ๑๑. พ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 
   ๑๒. การออม 
   ๑๓. วันสำคัญ 
   ๑๕. โครงงานเพื่อการเรียนรู ้
   ๑๕. ยอดนักคิด 
   ๑๖. หนูน้อยนักค้นคว้า 

- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- โครงงานเพื่อการเรียนรู ้
- กิจกรรมพาหนูสู่โลกกว้าง 
- กิจกรรมการละเล่นไทย 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๓. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

- พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- การสร้างส่ือ/นวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

- ส่ือ/นวัตกรรม 
- แบบบันทึกการสร้างส่ือ/
นวัตกรรม 
- แบบรายงานการใช้ส่ือ/
นวัตกรรม 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 

- สร้างเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 
- การวัดผลและประเมินด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
- ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
 

- เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- วิจยัในช้ันเรียน 
- แบบบันทึกกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
- แบบการสังเกตแบบการ
สัมภาษณ์เด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 
- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 



 
๔๒ 

๒.๔) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๒.๔.๑  จุดเด่น 

๑. ครูมีความตั ้งใจมุ่งมั ่นในการพัฒนาการสอนครูมีการจัดประสบการณ์จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  

๒. เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
๓. ครูมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๔. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างดีระหว่างสถานศึกษา

และชุมชน 
๕. จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที ่เอื้อต่อการจัด            

การเรียนการสอน 
๒.๔.๒  จุดที่ควรพัฒนา    

๑. ครูควรพัฒนาเทคนิคการการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
การคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เน้นการสอน
แบบโครงงานให้มากยิ่งขึ้น 

๒. ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓. ควรนำผลพัฒนาการเด็กไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC และสร้าง

เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

๒.๔.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑. ใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มาใช้แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทุก ๆ 

ด้านไปพร้อม ๆ กัน 
 ๒. ส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้เต็ม

ศักยภาพ และส่งเสริมการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการ             
มีส่วนร่วมของพ่อเม่ ผู้ปกครอง 

๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยการ
จัดโครงการห้องเรียนคุณภาพมอนเตสซอรี่และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

๔. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เล่นและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข  โดยการจัดโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ส่งเสริมการอบรม
พัฒนาและการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

 
 



 
๔๓ 

 

ภาคผนวก 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 
❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร (จัดตามรายมาตรฐานและมีคำอธิบาย ๖-๘ ภาพ/ ๑ แผ่น) 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 



 
๔๔ 



 
๔๕ 



 
๔๖ 



 
๔๗ 



 
๔๘ 



 
๔๙ 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 



 
๕๐ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับ
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๑๐๐ ๖๐.๐๐ ไม่บรรล ุ
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม ดี ไม่บรรล ุ
๑.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๐๐ ๑๐๐ บรรล ุ
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรล ุ
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ไม่บรรล ุ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คำสั่งมอบหมายงาน 
คำสั่งนิเทศภายใน/PLC 
ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  



 
๕๑ 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก ท่ีดีของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 
 
 



 
๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

๒.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๖ 

 
 
 
 
 
 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ผ่านแอฟพลิเคช่ันต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๗ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๘ 



 
๕๙ 



 
๖๐ 



 
๖๑ 



 
๖๒ 



 
๖๓ 

 
 
 
 



 
๖๔ 



 
๖๕ 



 
๖๖ 



 
๖๗ 



 
๖๘ 



 
๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๗๐ 



 
๗๑ 



 
๗๒ 



 
๗๓ 



 
๗๔ 



 
๗๕ 

 
 
 
 



 
๗๖ 

 



 
๗๗ 

 
 
 



 
๗๘ 

 
 
 
 



 
๗๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๘๐ 

 
บันทึกความเห็นชอบรายงานประจำปีการศึกษา 256๔ 

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
มาตรฐานที่ 1 - 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) มาตรฐานที่ 48
กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนได้สะท้อนกระบวนการดำเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 

จากการได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)               
ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ค่าเป้าหมาย เพื่อใช้เป็น
หลักยึดในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้มีการ
ดำเนินโครงการ งาน กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ 1 - 3 และพบว่าการดำเนินงานต่าง ๆ                        
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีเนื้อหาครอบคลุมตัวบ่งช้ีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการประเมินตนเอง 
ได้ผลกาประเมินอยู่ในเกณฑ์ ยอดเยี่ยม  
  

  

  
  
  
 

(นายสุพัฒน์ แพงปัสสา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
๑ พฤษภาคม 256๕ 

 

 
 
 
 



 
๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


