
 
ส่วนที่  ๑ 

   
บทสรุปของผู้บริหาร 

  
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  รหสัสถานศึกษา  ๑๓๑๐๐๐๕๒  ที่ตั้ง  ๑๒/๑  หมู่ที่  ๔  ถนนล าลูกกา  -  ธญับุรี  
ต  าบลบึงค าพร้อย  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  ๑๒๑๕๐  สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศพัท ์ ๐ - ๒๙๘๗ - ๘๑๘๗ / ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๕ - ๖  โทรสาร  ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๖   
e-mail   fahyai001@gmail.com   website   http://www.ffw.ac.th  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือวนัที่  ๑๒  พฤษภาคม  
๒๕๓๖  เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษา  จ านวนนกัเรียน  ๙๒๓  คน  จ  านวนบุคลากรของ
โรงเรียน  ๗๘  คน   
   
ตอนที่  ๒  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 ๑)  ปัจจุบนัโรงเรียนจดัการศึกษาอยูใ่นมาตรฐานการศึกษา  ระดบัยอดเยีย่ม 
 ๒)  หลกัฐานสนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
                    ๒.๑  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๓     
                    ๒.๒  แผนปฏิบตัิงานประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
                    ๒.๓  รายละเอียดกิจกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
                    ๒.๔  แฟ้มงาน / กิจกรรม / โครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
                    ๒.๕  รางวลั / เกียรติบตัร / วฒิุบตัร  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      
 ๓)  โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอยา่งไรใหไ้ดม้าตรฐานที่ดีขึ้นกวา่เดิม  ๑  ระดบั 
                    ๓.๑  แผนปฏิบตัิการที่  ๑  โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กดา้นคอมพวิเตอร์   
       ๓.๒  แผนปฏิบตัิงานที่  ๒  โครงการมหกรรมงานวชิาการ  ฟว.     
 
 
                                             (ลงนาม)  ..........................................................  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

(นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
วนัที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
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 ๒ 

 
ส่วนที่  ๒ 

   
รายงานผลการประเมินตนเอง 

  
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 ๑.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
      โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  รหสัสถานศึกษา  ๑๓๑๐๐๐๕๒  ที่ตั้ง  ๑๒/๑  หมู่ที ่ ๔  ถนนล าลูกกา  -  ธญับุรี  
ต  าบลบึงค าพร้อย  อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  ๑๒๑๕๐  สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศพัท ์ ๐ - ๒๙๘๗ - ๘๑๘๗ / ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๕ - ๖  โทรสาร  ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๖   
e-mail   fahyai001@gmail.com   website   http://www.ffw.ac.th  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือวนัที่  ๑๒  พฤษภาคม  
๒๕๓๖  เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษา  
 ๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๒.๑  ผูบ้ริหาร      จ านวน        ๔ คน   
       ๒.๒  ครูระดบัปฐมวยั     จ านวน     ๑๒   คน   
       ๒.๓  ครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จ านวน     ๓๔   คน   
       ๒.๔  เจา้หนา้ที่ธุรการ     จ านวน        ๔   คน   
       ๒.๕  พีเ่ล้ียง      จ านวน      ๑๑   คน  
       ๒.๖  เจา้หนา้ที่โรงเรียน     จ านวน        ๑   คน 
                    ๒.๗  คนครัว / แม่บา้น / คนงาน / ยาม               จ านวน      ๑๒    คน 
                            รวม     จ านวน      ๗๘    คน   
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 ๓ 

                   ๒.๑  ผูบ้ริหาร    
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก / สาขา 
รับผิดชอบ 

กลุ่ม 

๑ นางสุพตัรา   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา   ๖๑ ๒๐ ผูรั้บใบอนุญาต ป. ตรี   การเงินและ                  
การธนาคาร 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  
และกลุ่ม
บริหารทัว่ไป 
 

๑๔ ผูจ้ดัการ วฒิุครู   Mini  Master  of  
Education                     
(Early  Childhood  
Education) 

๒ นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา   ๖๐ ๑๖ ผูอ้  านวยการ ป. เอก การศึกษา   กลุ่มบริหาร
วชิาการ 

๓ นางพชัรินทร์   พึ่งสุข   ๕๗ ๘ รอง
ผูอ้  านวยการ 

ป. โท บริหารการศึกษา   กลุ่มบริหาร
งบประมาณ   

๔ น.ส.ขวญัศิริ   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา   ๓๓ ๔ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ป. โท การศึกษาปฐมวยั  
(Early  Years 
Education)  

การจดัการ
ศึกษา  ระดบั
ปฐมวยั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

      ๒.๒  ครูระดบัปฐมวยั 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒ ิ
วิชาเอก/
สาขา 

สอนวิชา 
/ ช้ัน 

จ านวนคร้ัง /                  
ช่ัวโมงทีรั่บ                

การพัฒนา / ปี 

๑ นางพชัราภรณ์   เพช็รใจศกัด์ิ ๔๙ ๑๖ ครู ป. ตรี วทิยาศาสตร์ บูรณาการ / 
อ.  ๑/๑ 

๑๓ / ๙๖.๓๐ 

๒ น.ส.ชนิสรา   ขนุวเิศษ ๔๐ ๑๐ ครู ป. ตรี การศึกษาปฐมวยั บูรณาการ / 
อ.  ๑/๒ 

๑๔ / ๑๑๕ 

๓ นางเพญ็นภา   ขนุทอง ๔๘ ๒ ครู ป. ตรี การจดัการ บูรณาการ / 
อ.  ๑/๓ 

๑๐ / ๘๙ 

๔ นางเพยีงใจ   สถานสม ๔๖ ๑๑ ครู ป. ตรี การศึกษาปฐมวยั บูรณาการ / 
อ.  ๑/๔ 

๑๒ / ๑๐๕ 

๕ น.ส.ณัฐณิชา   มาลา ๔๗ ๑ ครู ป. ตรี แนะแนว
การศึกษา 

บูรณาการ / 
อ.  ๒/๑ 

๑๑ / ๗๐ 

๖ น.ส.ปิยะนุช   ชมภูนุช ๓๕ ๗ ครู ป. ตรี พฒันาการ
ครอบครัวและเด็ก      
(การศึกษาปฐมวยั) 

บูรณาการ / 
อ.  ๒/๒ 

๑๒ / ๑๐๕ 

๗ น.ส.อาภาพร   ไกยสวน ๒๖ ๒ ครู ป. ตรี การศึกษาปฐมวยั บูรณาการ / 
อ.  ๒/๓ 

๑๓ / ๑๑๓ 

๘ น.ส.ชุติมา   อรุณศิริ ๓๕ ๕ ครู ป. ตรี รัฐประศาสน –
ศาสตร์ 

บูรณาการ / 
อ.  ๒/๔ 

๑๒ / ๙๓ 

๙ น.ส.สุมารีย ์  เม่นเกิด ๔๐ ๑๒ ครู ป. ตรี ปฐมวยัศึกษา บูรณาการ / 
อ.  ๓/๑ 

๑๗ / ๑๓๑ 

๑๐ น.ส.ชลดา   เนียมวงษ ์ ๒๙ ๖ ครู ป. ตรี การจดัการ บูรณาการ / 
อ.  ๓/๒ 

๑๐ / ๙๐ 

๑๑ น.ส.ประภาภรณี   คงอยู ่ ๓๗ ๒ ครู ป. ตรี พฒันาการ
ครอบครัวและเด็ก 

บูรณาการ / 
อ.  ๓/๓ 

๑๓ / ๙๙ 

๑๒ น.ส.ดวงตา   ธรรมระโส ๔๓ ๑๕ ครู ป. ตรี การศึกษาปฐมวยั บูรณาการ / 
อ.  ๓/๓ 

๑๑ / ๙๖ 

ค่าเฉลี่ย ๓๙.๕๘ ๗.๔๒ - - - - ๑๒.๓๓ / ๑๐๐.๑๙ 
 
              -  จ  านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก  ๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๓๓      
              -  จ  านวนครูที่สอนตรงความถนดั  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๖๗     
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

       ๒.๓  ครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ต า 
แหน่ง 

วุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 
สอนวิชา / 

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง / 
ช่ัวโมงทีรั่บ              

การพัฒนา / ปี 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑ น.ส.วจิิตรา   แซ่ฮอ้ ๓๗ ๑๔ ครู ป. ตรี การประถมศึกษา ท / ป. ๑ ๑๙/๑๔๓.๓๐ 
๒ น.ส.อรพรรณ   ศกัด์ิแกว้ ๔๓ ๑๓ ครู ป. ตรี การประถมศึกษา ท / ป. ๒ ๑๒/๙๖.๓๐ 
๓ น.ส.ณัฐกานต ์  ภาชีรัตน์ ๒๕ - ครู ป. ตรี ภาษาไทย ท / ป. ๓ ๗/๓๙.๓๐ 
๔ น.ส.นนัทน์ภสั   ศิวิวงษ ์ ๔๒ ๒ ครู ป. ตรี นิเทศศาสตร์ ท / ป. ๔ ๔/๔๗ 
๕ น.ส.สุภาพนัธ ์  ชูใจ ๓๘ ๑๓ ครู ป. ตรี ภาษาไทย ท / ป. ๕ ๑๗/๑๑๘.๓๐ 
๖ น.ส.สุพตัรา   กองเป็ง ๔๐ ๑๖ ครู ป. ตรี การประถมศึกษา ท / ป. ๖ ๑๘/๑๑๒ 
๗ น.ส.วารุณี  ประรินทร์ทะวงค ์ ๔๒ ๖ ครู ป. ตรี บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ 
ท / รักการอ่าน         
ป.  ๑ – ๖ 

๘/๗๑ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
๘ น.ส.พมิพา   รอดจนัทร์ ๔๓ ๒๔  ครู ป. ตรี การประถมศึกษา ค / ป. ๑ ๑๕/๑๒๕ 
๙ นายพศิณุพงษ ์  จิรรัตนตรัย ๓๓ ๗ ครู ป. ตรี การบญัชี ค / ป. ๒ ๙/๘๓ 
๑๐ นางน ้ าผึ้ง   นาคมา ๔๔ ๒๑  ครู ป. ตรี สงัคมศึกษา ค / ป. ๓ ๒๐/๑๖๖.๓๐ 
๑๑ น.ส.เปมิกา   สาลี ๒๖ ๒ ครู ป. ตรี คณิตศาสตร์ ค / ป. ๔ ๖/๕๙ 
๑๒ นางพรวดี   ประจกัษสุ์นทร ๓๗ ๑๑ ครู ป. ตรี การประถมศึกษา ค / ป. ๕ ๙/๗๘ 
๑๓ นางอภิญญา   ไหมทอง ๓๓ ๒ ครู ป. ตรี คณิตศาสตร์ ค / ป. ๖ ๖/๔๓.๓๐ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
๑๔ นายศิวะกร   โภโสภา   ๔๔ ๑๐  ครู ป. ตรี การจดัการทัว่ไป ว / ป. ๑-๒ ๑๖/๑๑๓.๓๐ 
๑๕ น.ส.นุชนาถ   นุชเจริญ ๓๐ ๖ ครู   ป. ตรี เกษตรศาสตร์ ว / ป.๓-๔ ๑๑/๙๗.๓๐ 
๑๖ น.ส.ขวญัฤดี   ศรีอุ่น ๒๘ ๓ ครู ป. ตรี วทิยาศาสตร์ ว / ป.๕-๖ ๙/๑๐๖.๓๐ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
๑๗ นายตรีระศกัด์ิ   กสัโก ๓๒ ๑ ครู ป. ตรี การบริหาร

การศึกษา 
ส /ป. ๑-๒ ๑๑/๑๑๙ 

๑๘ น.ส.ณิชาภา   สุขศรี ๔๐ ๓ ครู ป. ตรี สงัคมศึกษา ส /ป. ๓-๔ ๑๒/๘๗ 
๑๙ น.ส.ทกัษพร   ป้ันเพช็ร ๒๖ ๒ ครู ป. ตรี สงัคมศึกษา ส /ป. ๕-๖ ๑๐/๘๐.๓๐ 
 
 
 



 ๖ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ต า 
แหน่ง 

วุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 
สอนวิชา / 

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง / 
ช่ัวโมงทีรั่บ            

การพัฒนา / ปี 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๒๐ น.ส.อรัญญา   ค  าสมหมาย ๔๙ ๒๓ ครู ป. ตรี พลศึกษา พ / ป.๑-๓ ๙/๗๕  
๒๑ นายวสนัต ์  ขนุทอง ๓๕ ๖ ครู ป. ตรี พลศึกษา พ / ป. ๑-๖ ๗/๕๗.๓๐  
๒๒ น.ส.จินตนา   ลาไธสง ๔๔ ๘ ครู ป. ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา 

(การฝึกและการ
จดัการกีฬา) 

พ / ป. ๑-๖ ๙/๘๗.๓๐  

๒๓ นายอานนท ์  โสฬสพรหม ๓๒ ๘  ครู ป. ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา พ / ป. ๑-๖ ๗/๖๐.๓๐  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๒๔ น.ส.ภรภคั   จ่ายแสง ๒๘ ๕ ครู ป. ตรี นาฏศิลป์ไทย ศ / ป. ๑-๓ ๖/๗๒.๓๐  
๒๕ น.ส.วรรณนิสา เล็กประสมวงค ์ ๒๕ ๒ ครู ป. ตรี ศิลปะการแสดง ศ / ป. ๔-๖ ๔/๔๗  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
๒๖ น.ส.สุนนัทา   แกว้กระจ่าง ๔๐ ๕ ครู ป. ตรี การบริหารธุรกจิ                 

(การบญัชี) 
งอ/ป. ๑-๓ ๑๔/๙๕  

๒๗ น.ส.มะธิดา   ดอนสกุล ๕๘ ๑๔ ครู ป. ตรี การประถมศึกษา งอ/ป. ๔-๖ ๑๔/๙๕  
๒๘ น.ส.จรรยา   ป่ินเกตุ ๓๕ ๘  ครู ป. ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ งค/ป. ๑-๓ ๑๑/๙๔.๓๐  

๒๙ น.ส.ชิโนรส   กวางแกว้ ๓๘ ๑๕ ครู ป. ตรี เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา 

งค/ป. ๔-๖ ๑๕/๑๓๔.๓๐  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๓๐ นางทศันีย ์  จนัทร์กลาง ๕๒ ๑๙  ครู ป. ตรี การประถมศึกษา อ / ป. ๑ ๙/๗๘.๓๐  
๓๑ น.ส.สุมาลี   ผอ่งสุขใจ ๕๓ ๒๑ ครู ป. ตรี ภาษาองักฤษธุรกิจ อ / ป. ๒ ๒๐/๑๕๐.๓๐  
๓๒ น.ส.นุสรา   ภูพนันา ๒๙ ๑ ครู ป. ตรี ภาษาองักฤษ อ / ป. ๔ ๗/๖๕  
๓๓ น.ส.ณัฏฐา   รุ่งเรืองศรี ๓๖ ๘ ครู ป. ตรี ภาษาองักฤษธุรกิจ อ / ป. ๕ ๘/๖๔  
๓๔ นางพชัรินทร์   ดู่ขึ่ง ๓๕ ๑๐ ครู ป. ตรี ภาษาองักฤษ อ / ป. ๖ ๙/๗๑  

ค่าเฉลี่ย ๓๗.๔๑ ๙.๐๙ - - - - ๑๐.๘๒ / ๘๙.๒๖  

 
      -  จ  านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๔๑      
                -  จ  านวนครูที่สอนตรงความถนดั  ๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๙       
 
 
 
 
 



 ๗ 

       ๒.๔  พี่เล้ียง 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก/สาขา ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.สุธารินี   พลูนาผล ๒๙ ๒ ม.  ๖ วทิย ์– คณิต อ. ๑/๑ งบ ฯโรงเรียน 

๒ ลาออก - - - - อ. ๑/๒ งบ ฯโรงเรียน 

๓ นางสมรัชนี   ปานอ่วม ๔๗ ๑๖ ม.  ๖ การศึกษานอกโรงเรียน อ. ๑/๓ งบ ฯโรงเรียน 

๔ น.ส.วลิาวลัย ์  ปล้ืมจิตร ๓๘ ๑๐ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ. ๑/๔ งบ ฯโรงเรียน 

๕ น.ส.วสิาขา   ปล้ืมจิตร ๓๘ ๖ ปวช. คอมพวิเตอร์ อ. ๒/๑ งบ ฯโรงเรียน 

๖ น.ส.จินดา   ทองประดบั ๓๙ ๑๓ ปวช. การขาย อ. ๒/๒ งบ ฯโรงเรียน 

๗ น.ส.รัตนา   เทียนสู ๔๔ ๑๖ อนุปริญญา การจดัการทัว่ไป อ. ๒/๓ งบ ฯโรงเรียน 

๘ น.ส.ปฏิญญา   สนใจ ๔๓ ๖ ม.  ๓ คณิต – ศิลป์ อ. ๒/๔ งบ ฯโรงเรียน 

๙ น.ส.อนงคล์กัขณา   ภู่ประจ าศิลป์ ๓๓ ๗ ม.  ๖ ศิลป์ภาษา อ. ๓/๑ งบ ฯโรงเรียน 

๑๐ น.ส.ณัฐกานต ์  สุขานนท ์ ๒๓ ๒ ม.  ๖ - อ. ๓/๒ งบ ฯโรงเรียน 

๑๑ นางภทัรวรรณ   เพง็กุศล ๔๖ ๓ ม.  ๖ - อ. ๓/๓ งบ ฯโรงเรียน 

๑๒ น.ส.พจมาน                                  
     นิลรัตน์ ณ อยธุยา 

๓๗ - ปวส. เลขานุการ อ. ๓/๔ งบ ฯโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย ๓๗.๙๑ ๗.๓๖ - - - - 

                 
       ๒.๕  เจา้หนา้ที่ธุรการ    
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก/สาขา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางดวงใจ   พึ่งสุข ๖๒ ๑๙ ปวช. การขาย งบ ฯโรงเรียน 
๒ น.ส.พรทิพย ์  พลูสวสัด์ิ ๓๖ ๑๖  ม.  ๖ วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ งบ ฯโรงเรียน 
๓ นางมลิวนั   คงชาตรี ๔๗ ๑๓  ม.  ๖ การศึกษานอกโรงเรียน งบ ฯโรงเรียน 
๔ นางลกัษมณ   นาคแดง ๔๔ ๘ ป.  ตรี การบริหารธุรกิจ  (การบญัชี) งบ ฯโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย ๔๗.๒๕ ๑๔.๐๐ - - - 

 
 
 
 



 ๘ 

      ๒.๖  เจา้หนา้ที่โรงเรียน    
 

ที่ ช่ือ  - ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก/สาขา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางส ารวย   อารมยสุ์ข ๖๑ ๒๔ ป.กศ. - งบ ฯโรงเรียน 
 
       ๒.๗  คนครัว / แม่บา้น / คนงาน / ยาม  
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก/สาขา จ้างด้วยเงิน 

 
คนครัว 

๑ นางสุดา   ตน้โป๊ย    ๕๒ ๒ ป.  ๖ - งบ ฯโรงเรียน 
๒ นางบุญช่วย   สุขโข ๕๖ ๒ ป.  ๔ - งบ ฯโรงเรียน 
๓ นางสาวพรทิพย ์  อ่วมนอ้ย ๔๘ ๑ ป.  ๖ - งบ ฯโรงเรียน 
 แม่บ้าน 

๔ นางนนัยอนรู ๔๑ ๒ - - งบ ฯโรงเรียน 
๕ นางพรรณธิพา   ศรีแยม้ ๔๓ ๑๖ ป.  ๖ - งบ ฯโรงเรียน 
๖ นางยพุดี   บุบผารัตน์    ๕๕ ๖ ปวช. การตลาด งบ ฯโรงเรียน 
๗ นางสาววนิดา   สุนงาม ๒๑ ๔ ป.  ๖ - งบ ฯโรงเรียน 
๘ นางสาวทองฮวด   ดงไธสง ๕๑ ๓ ป.  ๔ - งบ ฯโรงเรียน 
๙ นางชุณหวไิล   บุตรศรีภูมิ ๔๙ ๒ ป.  ๖ - งบ ฯโรงเรียน 
 คนงาน 

๑๐ นายไช   กนัต ์ ๔๓ ๒ - - งบ ฯโรงเรียน 
๑๑ นายโอภาส   พึ่งสุข ๖๐ ๑ ปวช. - งบ ฯโรงเรียน 

 ยาม 

๑๒ นายธนนัชยั   แกว้งาม ๓๒ ๑ ม.  ๓ - งบ ฯโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย ๔๕.๙๒ ๓.๕๐ - - - 

 

 

 

 

 
 



 ๙ 

 ๓.  ข้อมูลนักเรียน 
       ๓.๑  ขอ้มูลนกัเรียน  ณ  วนัที่  ๑๐  มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน  (วนัที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑) 
 

ช้ัน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย              
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  ๑ ๔ ๔๐ ๓๓ ๗๓ ๑  :  ๑๘.๒๕   
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๔๙ ๔๑ ๙๐ ๑  :  ๒๒.๕๐     
อนุบาลปีที่  ๓ ๔ ๕๑ ๔๙ ๑๐๐ ๑  :  ๒๕.๐๐     

รวมระดับช้ันอนุบาล ๑๒ ๑๔๐ ๑๒๓ ๒๖๓  

ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๖๗ ๖๗ ๑๓๔ ๑  :  ๔๔.๖๗    
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๔๑ ๕๑ ๙๒ ๑  :  ๓๐.๖๗     
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๓ ๕๓ ๕๓ ๑๐๖ ๑  :  ๓๕.๓๓     
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๓ ๖๓ ๕๖ ๑๑๙ ๑  :  ๓๙.๖๗     
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๓ ๔๕ ๕๓ ๙๘ ๑  :  ๓๒.๖๗     
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๓ ๔๘ ๖๖ ๑๑๔ ๑  :  ๓๘.๐๐ 
รวมระดับช้ันประถมศึกษา ๑๘ ๓๑๗ ๓๔๖ ๖๖๓  

รวมทั้งหมด ๓๐ ๔๕๗ ๔๖๙ ๙๒๖  
 

      ๓.๒  ขอ้มูลนกัเรียน  ณ  วนัส้ินปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (เดือนมีนาคม  ๒๕๖๒) 
  

ช้ัน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย              
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาลปีที่  ๑ ๔ ๔๐ ๓๒ ๗๒ ๑  :  ๑๘.๐๐    
อนุบาลปีที่  ๒ ๔ ๔๙ ๔๑ ๙๐ ๑  :  ๒๒.๕๐     
อนุบาลปีที่  ๓ ๔ ๕๑ ๔๙ ๑๐๐ ๑  :  ๒๕.๐๐    

รวมระดับช้ันอนุบาล ๑๒ ๑๔๐ ๑๒๒ ๒๖๒  
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๓ ๖๖ ๖๗ ๑๓๓ ๑  :  ๔๔.๓๓     
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๓ ๔๐ ๕๑ ๙๑ ๑  :  ๓๐.๓๓     
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๓ ๕๓ ๕๓ ๑๐๖ ๑  :  ๓๕.๓๓     
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๓ ๖๔ ๕๖ ๑๒๐ ๑  :  ๔๐.๐๐     
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๓ ๔๕ ๕๒ ๙๗ ๑  :  ๓๒.๓๓      
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๓ ๔๘ ๖๖ ๑๑๔ ๑  :  ๓๘.๐๐     
รวมระดับช้ันประถมศึกษา ๑๘ ๓๑๖ ๓๔๕ ๖๖๑  

รวมทั้งหมด ๓๐ ๔๕๖ ๔๖๗ ๙๒๓  



 ๑๐ 

      ๓.๓  ผลการประเมินพฒันาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  -  ๓ 
 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก                    
ที่ประเมิน 

จ านวน / ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.  ด้านร่างกาย  

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ๗๒ ๖๗ ๙๓.๐๖ ๓ ๔.๑๗ ๒ ๒.๗๘ 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๙๐ ๘๖ ๙๕.๕๖ ๔ ๔.๔๔ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ๑๐๐ ๙๗ ๙๗.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

รวม ๒๖๒ ๒๕๐ ๙๕.๔๒ ๙ ๓.๔๔ ๓ ๑.๑๕ 

๒.  ด้านอารมณ์ – จิตใจ  

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ๗๒ ๗๐ ๙๗.๒๒ ๒ ๒.๗๘ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๙๐ ๘๖ ๙๕.๕๖ ๔ ๔.๔๔ - - 
-ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ๑๐๐ ๙๙ ๙๙.๐๐ ๑ ๑.๐๐ - - 

รวม ๒๖๒ ๒๕๕ ๙๗.๓๓ ๗ ๒.๖๗ - - 

๓.  ด้านสังคม  

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ๗๒ ๗๐ ๙๗.๒๒ ๒ ๒.๗๘ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๙๐ ๘๑ ๙๐.๐๐ ๙ ๑๐.๐๐ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

รวม ๒๖๒ ๒๕๑ ๙๕.๘๐ ๑๑ ๔.๒๐ - - 

๔.  ด้านสติปัญญา  

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ๗๒ ๖๗ ๙๓.๐๖ ๕ ๖.๙๔ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ๙๐ ๘๙ ๙๘.๘๙ ๑ ๑.๑๑ - - 
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ๑๐๐ ๙๕ ๙๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ - - 

รวม ๒๖๒ ๒๕๑ ๙๕.๘๐ ๑๑ ๔.๒๐ - - 
 

 

 

 

 
 
 
 



 ๑๑ 

 ๔.  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๐) 
      

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่  ๑  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย        
มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ        
มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม        
มาตรฐานที่  ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา        
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี   
                          ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

     

มาตรฐานที่  ๖  ผูบ้ริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา้ที่อยา่ง 
                         มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

     

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจดัการศึกษา        

มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 

                         ของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดใน 

                         กฎกระทรวง   

     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  ๙  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุน    
                         ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่   ๑๐  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย  
                            ตามปรัชญา  วสิัยทศัน์  และจุดเนน้ของ 
                            การศึกษาปฐมวยั 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่  ๑๑  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
                           แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบั 

                           คุณภาพใหสู้งขึ้น 

     

 

   ระดับการศึกษาปฐมวยั   อยูใ่นระดบัคุณภาพ  “  ๕  ”  (ดีเยีย่ม) 
 

 



 ๑๒ 

ตอนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
๑.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเดก็ 
๑.  ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
๒.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน    

       ๒.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้
                            โรงเรียนได้ด าเนินการให้เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ้ ซ่ึงมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  เด็กมีน ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน  โดยครูไดท้  าการชัง่
น ้ าหนัก / วดัส่วนสูง  ภาคเรียนละ  ๓  คร้ัง  เม่ือพบว่า  เด็กมีน ้ าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ครูจะส่งเสริมดูแลในเร่ืองโภชนาการทางดา้นอาหารและการออกก าลงักาย  พร้อมให้
ค  าแนะน าผูป้กครองในดา้นการรับประทานอาหารให้เหมาะสม  ในด้านการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่  กล้ามเน้ือเล็กได้
อยา่งคล่องแคล่ว  สมัพนัธก์นั  และเหมาะสมกบัวยั  โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมพลศึกษา โดยครูพลศึกษา เช่น  ฝึกการ
วิง่  ฝึกการกระโดด  ฝึกการทรงตวั  การใชต้ารางเกา้ช่อง  การเรียนว่ายน ้ า  เด็กไดฝึ้กทกัษะการด าน ้ า  การลอยตวั  
พร้อมมีการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางดา้นร่างกายในระดบัการศึกษาปฐมวยั  ไดแ้ก่  การยนืกระโดดไกล  
การงอตวัขา้งหน้า  ยนืเขยง่ปลายเทา้  และ  วิ่ง  ๒๐  เมตร  และมีการจดักิจกรรมกลางแจง้  เช่น  เคร่ืองเล่นสนาม  
ป่ันจกัรยาน  การละเล่นไทย  เคร่ืองเล่นปีนป่าย  พร้อมกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ 
ซ่ึงท าใหเ้ด็กมีกลา้มเน้ือใหญ่  และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง  ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  และประสานสมัพนัธก์นัเหมาะสม
กบัวยั  ดา้นสุขนิสยั  โรงเรียนไดมี้การแจง้รายการอาหารประจ าเดือน  ทุกเดือน  ให้ผูป้กครองรับทราบ  นอกจากน้ี  
โรงเรียนยงัได้มีการจดัให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ครบทั้ง  ๕  หมู่  ถูกตอ้งตามหลัก
โภชนาการ  ด่ืมนมตามเวลา  พร้อมทั้งมีอาหารว่างบ่าย  รวมทั้ง  ได้จดัให้มีการนอนหลับพกัผ่อนตามเวลาที่
เหมาะสม   และปฏิบติัตนใหมี้สุขนิสยัในการรักษาสุขภาพและอนามยั  โดยมีการตรวจสุขภาพนกัเรียน  เช่น  จดัท า
ตารางบนัทึก การตรวจสุขภาพนักเรียน  เล็บ  ผม  ฟัน  และการเจริญเติบโตของรอบศีรษะ  ภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง  
พร้อมทั้งสอนเร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดตนเอง  เช่น  การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากท า
กิจกรรมภายในและภายนอกหอ้งเรียน  มีการให้เด็กแปรงฟันหลงัอาหารทุกคน  อาบน ้ าและนอนหลบัพกัผ่อนเป็น
เวลา  ครูแนะน าการใชห้้องน ้ าและการท าความสะอาดในเร่ืองการขบัถ่ายถูกวิธี  จดัให้บริการเคลือบฟลูออไรดจ์าก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต  าบลบึงค  าพร้อยและโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ  ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง  โดย
โรงพยาบาลมีเอกสารแจง้เก่ียวกบัผลการตรวจรักษาฟันทุกคร้ัง พร้อมทั้งมีการสอดแทรกเก่ียวกบัเร่ืองการปฏิบติัตน
ตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัความปลอดภยัหลีกเล่ียงสภาวะที่อ่อนต่อโรค  ส่ิงเสพติด  และระวงัภยัจากบุคคล  ส่ิงแวดลอ้ม  
และสถานที่เส่ียงอนัตรายในหน่วยการเรียนรู้อีกดว้ย  
                            ผลการด าเนินงาน  จากการจดัการเรียนรู้และจดัโครงการ / กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ท  าให้เด็กมี
น ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การเคล่ือนไหวอย่างคล่องแคล่ว  ทรงตวัไดดี้  ใช้มือและตาประสาน
สัมพนัธ์ได้ดี  สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบติัจนเป็นนิสัย  สามารถปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง



 ๑๓ 

เก่ียวกบัความปลอดภยั  หลีกเล่ียงที่เส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด  และระวงัภยัจากบุคคล  ส่ิงแวดลอ้ม  และสถานการณ์ที่
เส่ียงอนัตรายได ้
               ๒.๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
                             โรงเรียนไดด้ าเนินการใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้ ดงัน้ี  เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น  ครูไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมการเรียนการสอน  โดย
เน้นกิจกรรมหลกั  ๖  กิจกรรม  เพื่อให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น  เด็กช่ืนชม
และมีความสุขกบัศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  รักธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  โรงเรียนไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มที่
เอ้ืออ านวยให้เด็กใกลชิ้ดธรรมชาติ  มีตน้ไมใ้ห้ความร่มร่ืน  นอกจากนั้น  มีการเรียนดนตรีสากล  โดยฝึกการร้อง
เพลง  ท่องโน๊ตเพลงตามจงัหวะ  และสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีได ้ มีการเรียนพลศึกษาโดยสอดแทรกการเล่นเกม  
ท าให้เด็กสนุกและรักการออกก าลงักายมากขึ้น  มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ การวาดภาพระบายสี  ป้ันดินน ้ ามัน  
การฉีกปะ  งานประดิษฐ ์ เป็นตน้  ครูไดจ้ดักิจกรรมให้มีการแสดงวนัศุกร์หรรษา  โดยเป็นการแสดงของนักเรียน
แต่ละระดับชั้น  ท  าให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก  นอกจากน้ี  โรงเรียนได้จดักิจกรรมวนั
เฟ่ืองฟ้าร าลึก   กิจกรรมวนัเฟ่ืองฟ้าเกม  โดยเปิดโอกาสให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  ไดแ้สดงออก  เพือ่ใหเ้ด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใสและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น  เด็กแสดงออกทางอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
และเหมาะสมกบัวยั  ครูได้ฝึกให้เด็กรู้จกัการรอคอยและอดทน  เช่น  การด่ืมนม  ด่ืมน ้ า  ตอ้งรู้จกัเขา้แถวรอคอย
ตามล าดบัก่อนหลงั   ฝึกให้เด็กรู้จกัแก้ปัญหาง่าย  ๆ  ดว้ยตนเอง  บอกความรู้สึกและความตอ้งการของตนเองได ้ 
เช่น  ปวดหวั  ปวดทอ้ง  และสามารถควบคุมอารมณ์ไดต้ามโอกาส  เช่น  เม่ือรู้สึกเจ็บและเสียใจจะร้องไห ้ เม่ือถูก
ชม  เม่ือท าความดี  ก็จะยิม้ดว้ยความภาคภูมิใจ  เป็นตน้ 
                             ผลการด าเนินงาน  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย  ท าให้เด็ก
ส่วนใหญ่  ร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกไดเ้หมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ  อดทนในการรอคอย  ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ  และผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความมัน่ใจ  กล้าพูด  กล้า
แสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หนา้ที่รับผดิชอบ  อดทนอดกลั้น  ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ช่ืนชมและมีความสุขกบัศิลปะ  ดนตรี  และการเคล่ือนไหว 

      ๒.๓  มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
                             โรงเรียนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม  ดงัน้ี  เด็กสามารถช่วยเหลือตนในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
ได ้ ครูไดฝึ้กให้เด็กไดรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองในการสวมส่วมใส่เส้ือ  กางเกง  ถุงเทา้  รองเทา้  การเก็บของเล่น  
และของใชส่้วนตวัเขา้ที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเรียบร้อยตามวยั  การดูแลตนเองในการขบัถ่ายและรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย  โดยมีครูหรือพี่เล้ียงคอยแนะน าและช่วยเหลือ  เด็กเล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เช่น  การเล่นตาม
มุมในห้องเรียน  การเรียนว่ายน ้ า  กิจกรรมพลศึกษา  การท าศิลปะแบบร่วมมือ  การท างานเป็นกลุ่ม  เด็กมีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ  และปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกันได ้ เช่น  การต่อแถว  การเขา้แถวได้อยา่งมีระเบียบ  ท างานที่
ไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลา  สร้างขอ้ตกลงในห้องเรียนและสามารถปฏิบติัตามได ้ รู้จกัการแบ่งปัน  ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นในเร่ืองเล็กน้อยได ้ เด็กรู้จกัประหยดั  รู้จกัใช ้ และรักษาทรัพยากรและ  ให้เด็กรู้จกัประหยดัน ้ า  เช่น  ขณะ
แปรงฟันไม่ควรเปิดน ้ าทิ้ง  และควรปิดก๊อกน ้ าใหส้นิททุกคร้ัง  รวมทั้ง  เน้นย  ้าเร่ืองการทิ้งขยะลงถงั  เด็กมีมารยาท
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และปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไดเ้หมาะสมกบัวยั  ในเร่ืองของการไหวผู้ใ้หญ่  และการเดินผ่านผูใ้หญ่  การรับส่ง
ของจากผูใ้หญ่  รวมถึงย  ้าใหเ้ด็กใชว้าจาดว้ยค าสุภาพไพเราะ  นอกจากน้ี  ยงัมีโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมในโรงเรียนสู่
ศีลธรรมโลก  โดยจดัท าสมุดบนัทึกความดี  V - STAR  และการตกับาตรอาหารแหง้ประจ าเดือน   
                             ผลการด าเนินงาน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย  ท าให้เด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดดี้  มีวินัยในตนเอง  รู้จกัประหยดัและพอเพียง  มีส่วน
ร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวฒันธรรมไทย  เช่น  การไหว ้ การยิม้ทกัทาย  และ
มีสัมมาคารวะกับผูใ้หญ่  เป็นต้น  ท  าให้เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่น  ความคิด  
พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว  เช้ือชาติ  ศาสนา  วฒันธรรม  เป็นตน้  สามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ แกไ้ข
ขอ้ขดัแยง้  โดยปราศจากการใชก้ารรุนแรง 

         ๒.๔  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้
                           โรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมดงัน้ี  ครูจดักิจกรรมที่เน้นตวัเด็กเป็นส าคญั  มีการตั้งค  าถามปลายเปิด  
เพื่อให้เด็กไดส้นทนาโตต้อบ  และเล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ  สามารถแสดงความคิดเห็น  น าเสนอผลงานของตนเอง  
รู้จกัตั้งค  าถาม  ในส่ิงที่ตนเองสนใจ  หรือสงสัย  และพยายามคน้หาค าตอบ  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน  Project  Approach  ซ่ึงมีการจดักิจกรรมวนัมหกรรมงานวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้  
และพฒันาทกัษะทางภาษาในชีวิตประจ าวนั  นอกจากน้ี  ยงัมีการจดัมุมหนงัสือในชั้นเรียน  และจดักิจกรรมบนัทึก
รักการอ่าน  ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่  ๓  เพื่อให้เด็กไดอ่้านนิทาน  และเล่าเร่ืองที่ตนเองอ่านให้เพื่อน  ๆ  
และครูได้ฟัง  และส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์  และ
วทิยาศาสตร์  การคิดแกปั้ญหา  และสามารถตดัสินใจในเร่ืองง่าย  ๆ  ได ้ โดยจดัโครงการส่งเสริมพฒันาการตาม
คุณลกัษณะตามวยั  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  โครงการบา้นวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  และโครงการส่งเสริม
ทกัษะทางคณิตศาสตร์  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  ครูจดักิจกรรม  เช่น  การเรียนรู้เร่ืองการนบั  จ  านวน  ตวัเลข  การ
วดั  การตวง  ปริมาตรของน ้ า  การจ าแนกสี  รูปร่าง  รูปทรง  มิติสัมพนัธ์  การทดลองทางวิทยาศาสตร์  ส่งเสริม
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ จินตนาการ  จดักิจกรรมประจ าวนั  การเคล่ือนไหวร่างกาย  การเล่นอิสระทั้งในและ
นอกชั้นเรียน  มีการใชส่ื้อเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ทางวทิยาสตร์   
                             ผลการด าเนินงาน  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย  ท าให้เด็ก
สามารถสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้  มีความสามารถในการตั้งค  าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัย  และพยายามคน้หาค าตอบ  เล่านิทานและเร่ืองที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั  มีความสามารถในการคิด
รวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจในเร่ืองง่าย  ๆ  
ได ้ สามารถสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการ  เช่น  งานศิลปะ  การเคล่ือนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ  
เป็นตน้  และใชส่ื้อเทคโนโลยี  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  กล้องดิจิอล  เป็นตน้  เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ 

๓.  จุดเด่น 
                    ๓.๑  ดา้นร่างกาย  
                             ๓.๑.๑  เด็กส่วนใหญ่มีน ้ าหนกั - ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์



 ๑๕ 

                             ๓.๑.๒  เด็กสามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่  กลา้มเน้ือเลก็ไดค้ล่องแคล่ว 
                             ๓.๑.๓  เด็กนอนหลบัพกัผอ่นตามเวลาที่เหมาะสม 
                             ๓.๑.๔  เด็กมีสุขนิสยัที่ดี   
                             ๓.๑.๕  เด็กรู้จกัระมดัระวงั  ดูแลตนเองเก่ียวกบัความปลอดภยัได ้
                   ๓.๒  ดา้นอารมณ์  จิตใจ  
                             ๓.๒.๑  เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส 
                             ๓.๒.๒  เด็กมีความมัน่ใจ  และกลา้แสดงออก 
                             ๓.๒.๓  มีความสุข  ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี 
                             ๓.๒.๔  เด็กแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
                             ๓.๒.๕  เด็กรู้จกัการรอคอย  ตามล าดบัก่อนหลงั 
                   ๓.๓  ดา้นสงัคม   
                            ๓.๓.๑  เด็กช่วยเหลือตนเอง  ในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้
                            ๓.๓.๒  เด็กเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที่ไดด้ว้ยตนเอง 
                            ๓.๓.๓  เด็กมีน ้ าใจ  รู้จกัแบ่งปัน  ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
                            ๓.๓.๔  เด็กมีมารยาทเรียบร้อย 
                            ๓.๓.๕  เด็กรู้จกัการประหยดัน ้ า  ประหยดัไฟ 
                    ๓.๔  ดา้นสติปัญญา   
                            ๓.๔.๑  มีการจดัการเรียนการสอนแบบ  Project  Approach 
                            ๓.๔.๒  เด็กสามารถสนทนาโตต้อบ  และแสดงความคิดเห็นได ้
                            ๓.๔.๓  จดัท าโครงการส่งเสริมทางคณิตศาสตร์  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
                            ๓.๔.๔  จดัท าโครงการบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย  ประเทศไทย 
                            ๓.๔.๕  จดัท าโครงการส่งเสริมพฒันาการตามคุณลกัษณะตามวยั  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

๔.  จุดควรพฒันา 
       ๔.๑  จดักิจกรรมพฒันาเด็กที่ทีน ้ าหนกัต ่าและสูงกวา่เกณฑ ์

๕.  การปฏิบติัที่เป็นแบบอยา่งที่ดีหรือดีเลิศ   
                    ๕.๑  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการ  Project  Approach  
                    ๕.๒  การจดัท าโครงการบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย  ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑.  ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
๒.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน   

                    ๒.๑  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
                โรงเรียนมีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  โดยสอดคลอ้งกบัปรัชญา  หลกัการ  และ
เป้าหมาย  ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐  และสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  เพื่อให้เด็ก
รู้จกัทอ้งถ่ินของตนเอง  โดยเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้และร่วมกิจกรรมกบัเด็ก  ครูมีการจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  ดังน้ี  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ กิจกรรมกลางแจง้  และ  กิจกรรมเกมการศึกษา  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม
เสริม  เช่น  ว่ายน ้ า  ดนตรี  พลศึกษา  คอมพิวเตอร์  กิจกรรมการสอนภาษา  Leaning  Spaec  กิจกรรมการสอน  
Project  Approach  โครงการบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย  โครงการคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  โครงการ  ๒  สถาบนั
ร่วมใจ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติ  และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
                             ผลการด าเนินงาน  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยดืหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั  โดยสถานศึกษาออกแบบการจดัประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวชิาการ  เนน้การ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบติั  ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

     ๒.๒  จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน 
                โรงเรียนจดัครูให้มีครูทุกชั้นเรียนและมีครูพี่เล้ียงคอยช่วยเหลือทุกชั้นเรียน  โดยครูประจ าชั้นจบ
ปริญญาตรี  และมีใบประกอบวชิาชีพครู  จ  านวน  ๑๒  คน  โดยมีสาขาวชิาดงัน้ี 
    -  สาขาการศึกษาปฐมวยั  ๔  คน 
    -  สาขาปฐมวยัศึกษา  ๑  คน 
    -  สาขาพฒันาการครอบครัวและเด็ก  ๒  คน 
    -  สาขาการจดัการ  ๒  คน 
    -  สาขาวชิาการแนะแนว  ๑  คน 
    -  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ๑  คน 
    -  สาขาวทิยาศาสตร์  ๑  คน 
รวมทั้งครูทุกคนไดรั้บการอบรมในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงมีหลกัฐานจากรายงานผล
การอบรมของครูทุกคน 
                             ผลการด าเนินงาน  สถานศึกษามีครูเพียงพอและเหมาะสมกบัภารกิจการเรียนการสอน  ครูที่จบ
การศึกษาปฐมวยัและสาขาอ่ืนผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยัอยา่งสม ่าเสมอ 

      ๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
                โรงเรียนไดส่้งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  โดยจดัส่งครูอบรมเร่ืองการ
ท าหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช ๒๕๖๐  เพื่อให้ครูมีความรู้  ความสามารถ  ในการ



 ๑๗ 

วเิคราะห์  และการออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก  
ใชป้ระสบการณ์ส าคญัในการออกแบบจดัท าแผนประสบการณ์ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกบัวยัของ
เด็ก  ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั  มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบั
เด็กและครอบครัว  โรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครองมาใหค้วามรู้กบัเด็กเก่ียวกบัเร่ืองผูป้กครองถนัด  เช่น  กิจกรรมพ่อครู  
แม่ครู      
                             ผลการด าเนินงาน  ท าให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบ
หลกัสูตรสถานศึกษามีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก  ใชป้ระสบการณ์ส าคญัในการ
ออกแบบการจดักิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  รวมถึงมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัเด็ก  
และครอบครัว 

      ๒.๔  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และเพยีงพอ 
                โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค  านึงถึงความปลอดภัย  ดัง
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน  คือ  สถานที่ร่มร่ืน  สะอาดเรียบร้อยสวยงาม  โดยมีการจดัแหล่งการเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนอยา่งเพียงพอ  เช่น  ลานชอล์ก  ส าหรับพฒันาการทางศิลปะสร้างสรรค ์ ลานไทร  ใชเ้ป็นแหล่ง
การเรียนรู้ดา้นภาษา  เล่านิทาน  สัมผสัธรรมชาติ  ร่มร่ืน  เคร่ืองเล่นปีนป่าย  บ่อทราย  มุมน ้ า  และในห้องเรียนมี
การจดัมุมประสบการณ์หลากหลาย  มีส่ือการเรียนรู้เพียงพอ  เช่น  มุมบทบาทสมมุติ  มุมไม้บล็อก  มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์ มุมเคร่ืองเล่นสมัผสั  มุมหนังสือ  มุมเกมการศึกษา  ซ่ึงมีของเล่น  ส่ือนิทาน  ส่ือมุมธรรมชาติ  และส่ือ
เพือ่สืบเสาะอยา่งเพยีงพอ 
                             ผลการด าเนินงาน  ท าใหส้ถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค  านึงความ
ปลอดภยั  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  แล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์หลากหลาย  
มีส่ือการเรียนรู้  เช่น  ของเล่น  หนังสือนิทาน  ส่ือจากธรรมชาติ  ส่ือส าหรับเด็กมุด  ลอด  ปีนป่าย  ส่ือเทคโนโลย ี 
ส่ือเพือ่สืบเสาะหาความรู้ 

      ๒.๕  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
                โรงเรียนจดัให้มีห้องคอมพิวเตอร์  และครูที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลย ี มีการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ใหก้บัเด็ก  ในระดบัชั้นอนุบาลชั้นปีที่  ๒  และอนุบาลชั้นปีที่  ๓  นอกจากน้ี  ยงัจดัให้มี
การอบรมครูผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  ทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน  ครูผลิตส่ือ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  มีการจดักิจกรรม  การประกวดส่ือประเภทเทคโนโลย ี เช่น  กิจกรรม
สร้างส่ือเพือ่สร้างสรรค ์  
                             ผลการด าเนินงาน  ท าใหส้ถานศึกษามีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
สารนเทศวสัดุ  และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  ท  า ให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยอียา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

      ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
                โรงเรียนไดมี้การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๓  
มีการก าหนดวิสยัทศัน์  นโยบาย  เป้าหมาย  การจดัการศึกษา  รวมไปถึงสภาพทอ้งถ่ิน  มีการก าหนดแผนงานเป็น



 ๑๘ 

แนวทางในการพฒันาโรงเรียน  จ  านวน  ๓  แผนงาน  ได้แก่  แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  แผนงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  และแผนงานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป ในแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีการจดัประชุมบุคลากรเพื่อ
จดัท าแผนการปฏิบติัประจ าปี  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตาม
แผนอยา่งเป็นระบบ  และเกิดประสิทธิภาพโดยใชร้ะบบ  PDCA  ในการจดัท าโครงการ / กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  มี
การติดตามผลการด าเนินงาน  และจดัท าระบบงาน  ผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
และพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง  ตวัแทนครู  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  และจดัส่งรายงานผล  การประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดั 
                             ผลการด าเนินงาน  ท าให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีแผนการพฒันาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและสามารถด าเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน  และจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  พร้อมน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจดัส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดั 

๓.  จุดเด่น 
       ๓.๑  โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของ
ทอ้งถ่ิน 

                   ๓.๒  โรงเรียนจดัครูเพยีงพอกบัชั้นเรียน 

                   ๓.๓  ครูไดรั้บการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ                   
     ๓.๔  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้  ที่ปลอดภยั  และเพียงพอ 

       ๓.๕  โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

    ๓.๖  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ๔.  จุดควรพฒันา 
       ไม่มี 

๕.  การปฏิบติัที่เป็นแบบอยา่งที่ดีหรือดีเลิศ   
                    ๕.๑  โรงเรียนมีครูเพยีงพอกบัชั้นเรียน   
                    ๕.๒  ครูมีจ  านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรบ  เฉล่ีย  ๑๒.๓๓  คร้ัง  และ  ๑๐๐.๑๙  ชัว่โมง 
                    ๕.๓  เด็กไดเ้รียนคอมพวิเตอร์  กบัครูที่มีความถนดัโดยตรง 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๑.  ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
๒.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนินงาน   

       ๒.๑  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 
                             โรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  ตามแนวทางการ
จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒  ถือว่าเด็กส าคญัที่สุด  กระบวน การ
เรียนรู้  เน้นการส่งเสริมให้เด็กสามารถสร้างองคค์วามรู้ผ่านกระบวนการคิดดว้ยตนเอง  โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เช่ือมโยงกบับริบทของชุมชน  และทอ้งถ่ิน  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและวทิยากรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน  เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง  สามารถท างานเป็นทีมได้  โดยใช้กิจกรรมการสอน  
Project  Approach  กิจกรรมการสอนภาษา  Leaning  Space  โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  
โครงการคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  โครงการส่งเสริมพฒันาการตามคุณลักษณะตามวยั  ระดับการศึกษา
ปฐมวยั  นอกจากน้ี  ยงัมีกิจกรรม  เช่น  ว่ายน ้ า  ดนตรี  ทัศนศึกษา  พลศึกษา  คอมพิวเตอร์  กิจกรรมกีฬาสี  
กิจกรรมตลาดนัดรักษโ์ลก  เพือ่ส่งเสริมพฒันาครบทุกดา้นที่เนน้ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์  จิตใจ  ดา้นสังคม  และ
ดา้นสติปัญญา 
                             ผลการด าเนินงาน  ครูสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล  โรงเรียนและครูมีแผนการจดั
ประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์  จิตใจ  ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้น
การพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงเพยีงดา้นเดียว 
              ๒.๒  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
                             โรงเรียนไดจ้ดัใหค้รูท าแผนการจดัประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย  ที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข  โดยเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของเด็ก  เพือ่เปิดโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอยา่งอิสระ  ตามความตอ้งการ  ความสนใจ  ตามความสามารถและตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น  เรียนรู้และลงมือกระท า  
และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  จากกิจกรรมการเรียนการสอน  Project  Approach  กิจกรรมบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย  
ประเทศไทย  โครงการส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  โครงการส่งเสริมพฒันาการตามคุณลกัษณะ
ตามวยั  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมหลกั  ๖  หลกั  ในตารางประจ าวนั  และหน่วยการเรียนรู้  
นอกจากน้ี  ยงัมีกิจกรรมเสริม  เช่น คอมพวิเตอร์  ดนตรี  วา่ยน ้ า  พลศึกษา    
                             ผลการด าเนินงาน  ครูมีประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม  ครูจดักิจกรรมให้เด็กมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่งอิสระ  ตามความตอ้งการ  ความสนใจ  ความสามารถ  ตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เด็กไดเ้ลือกเล่น  เรียนรู้  ลงมือ  กระท า  และ
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 
 



 ๒๐ 

     ๒.๓  จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั   
                             โรงเรียนไดจ้ดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  โดยครูจดัห้องเรียนให้เหมาะสมกบัวยั  มี
อากาศถ่ายเทสะดวก  ปลอดภยั  ห้องเรียนสะอาด  มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก  จดัท าป้ายนิเทศโดยเด็กมีส่วนร่วม  ครู
จดัมุมประสบการณ์  เช่น  มุมเคร่ืองเล่นสัมผสั  มุมศิลปะ  มุมหนังสือ  มุมบทบาทสมมติ  มุมธรรมชาติ  มุมไม้
บล็อก  มุมเกมการศึกษา  โรงเรียนยงัมีการจดัท าแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ  เช่น  
ลานชอลก์  ส าหรับพฒันาการทางดา้นศิลปะสร้างสรรค ์ ลานไทร  ส าหรับพฒันาการดา้นภาษา  เช่น  การเล่านิทาน 
การร้องเพลง  เคร่ืองเล่นปีนป่าย  บ่อทราย  แปลงเกษตรทางฝ่ังประถมศึกษา  เพือ่เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากน้ี  ยงัมี
ห้องคอมพิวเตอร์  เพื่อให้เด็กอนุบาลชั้นปีที่  ๒  และอนุบาลชั้นปีที่  ๓  ไดเ้รียนรู้โดยลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองที่
เหมาะสมกบัวยั  และทุกหอ้งเรียนมีโทรทศัน์  เป็นส่ือกระตุน้ให้เด็กไดค้ิด  คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  แหล่งเรียนรู้
ส่ือภายนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลาย  โดยมีการจดัแหล่งการเรียนรู้  ลานชอล์ก  ส าหรับพฒันาการทางดา้น
ศิลปะสร้างสรรค ์ ลานไทร  ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  ดา้นภาษา  การเลานิทาน ช่ืนชมธรรมชาติ  เคร่ืองเล่นปีนป่าย  บ่อ
ทราย  แปลงเกษตรทางฝ่ังประถมศึกษา  เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก  จดัท าป้าย
นิเทศ  เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเด็กมีส่วนร่วม  นอกจากน้ี  ในห้องเรียนมีโทรทศัน์ทุกห้องเรียน  เพื่อเป็นส่ือได้
กระตุน้ใหเ้ด็กไดค้ิด  คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
                             ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนมีห้องเรียนที่สะอาด  อากาศถ่ายเท  ปลอดภยั  มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก  มีพื้นที่มุมประสบการณ์และการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก  ท  าให้เด็กมีส่วนร่วม  ในการจดัสภาพแวดลอ้มใน
ห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ  การดูแลตน้ไม้  เป็นตน้  ท  าให้ครูมีส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัช่วงอายุ  ระยะ
ความสนใจ  และวถีิการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  กลอ้งดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มยอ่ย  ส่ือของเล่นที่
กระตุน้ใหค้ิดและหาค าตอบ  เป็นตน้ 

         ๒.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั 
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
                           โรงเรียนไดจ้ดัให้มีการประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนั  ด้วยเคร่ืองมือ
และวธีิการที่หลากหลายตามสภาพจริง  โดยมีการประเมินเด็กตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตามพฒันาการเด็กระดบั
การศึกษาปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  พทุธศกัราช  ๒๕๖๐  นอกจากน้ี  ยงัมีการ
ประเมินแฟ้มผลงานของเด็ก  ซ่ึงมีทั้ งครูและผูป้กครองร่วมกันประเมิน  ด้วยการสังเกตจากผลงาน  สัมภาษณ์  
สนทนา  ครูมีการบนัทึกขอ้มูล  การประเมินพฒันาการของเด็กเป็นระบบ  แลว้รายงานให้ผูป้กครองทราบ  เพื่อ
ร่วมกนัน าผลประเมินมาปรับปรุงการจดัประสบการณ์  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก  และน าผลการประเมินไป
ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล  มีโครงการ  ๒  สถาบนัร่วมใจ  เพือ่ประเมินและท าการช่วยเหลือเด็กที่เป็นกลุ่มเฉพาะ 
และครูมีการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก  โดยใชก้ระบวนการวจิยัในชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ  ๒  เร่ือง   
                             ผลการด าเนินงาน  ครูสามารถประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนั  และมี
เคร่ืองมือ  รวมถึงวิธีการที่หลากหลาย  ไม่ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผล  มีการประเมินพัฒนาการเด็ก  โดย
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  และน าผลการประเมินที่ไดไ้ปพฒันาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนการเรียนรู้
การจดัประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 



 ๒๑ 

๓.  จุดเด่น 
       ๓.๑  เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

                    ๓.๒  เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
       ๓.๓  มีการจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม   

           ๓.๔  มีการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 ๔.  จุดควรพฒันา 
        ไม่มี 

๕.  การปฏิบติัที่เป็นแบบอยา่งที่ดีหรือดีเลิศ   
                    ๕.๑  เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข  เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุล
เตม็ศกัยภาพ  โรงเรียนมีการจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  และการประเมิน
พฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 
๒.  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ๑.  ระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
 ๒.  น าเสนอขอ้มูลสนบัสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                    ๒.๑  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระยะที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๓     
                    ๒.๒  แผนปฏิบตัิงานประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
                    ๒.๓  รายละเอียดกิจกรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
                    ๒.๔  แฟ้มงาน / กิจกรรม / โครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
                    ๒.๕  รางวลั / เกียรติบตัร / วฒิุบตัร  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      
 ๓.  โรงเรียนมีแผนจะพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานที่สูงขึ้นอีก  ๑  ระดบั   
                    ๓.๑  แผนปฏิบตัิการที่  ๑  โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กดา้นคอมพวิเตอร์   
       ๓.๒  แผนปฏิบตัิงานที่  ๒  โครงการมหกรรมงานวชิาการ  ฟว.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

ตอนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนา 
 
 ๑.  จุดเด่น 
                   ๑.๑  จดักิจกรรมการเรียนการสอน  Project  Approach  
                   ๑.๒  จดัโครงการบา้นวทิยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

๒.  จุดควรพฒันา 
                    ๒.๑  การปลูกฝังเด็กใหเ้ป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวติโดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

๓.  แนวทางการพฒันา 
      ๓.๑  จดัท ากิจกรรมหนูนอ้ยรักษโ์ลก 
๔.  ความตอ้งการช่วยเหลือ 

                    ๔.๑  สช.  ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการจดัท าโครงการต่าง  ๆ   
๕.  การปฏิบติัที่เป็นแบบอยา่งที่ดีหรือดีเลิศ 
      ๕.๑  ไดเ้ป็นตวัแทนถวายรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดบัปฐมวยั  ต่อหนา้พระพกัตร์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในงานประชุมวชิาการของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ   

      ๕.๒  ไดรั้บรางวลั  The  public  ’ s  favorite  from  the  International  LUMA  Start  Award  2017  
nominees     
 ๖.  ประเด็นที่ตอ้งการใหมี้การประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน)  คอื   
                   ๖.๑  ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก  วา่โรงเรียน
ด าเนินงานไดต้รงตามเกณฑท์ี่ก  าหนดหรือไม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

 

 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

เร่ือง   ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั   
................................................................ 

 

 โดยที่มีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ               
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยั  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  
๙  (๓)  ไดก้  าหนดการจดัระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัที่ส าคญัขอ้หน่ึง  คือ  มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก  ากบัดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐาน
การศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมี
การจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน า 
ไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก             
 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยาจึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  จ  านวน  ๓  มาตรฐาน  และให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  เพื่อใช้เป็นหลกัในการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

 ทั้งน้ี  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นตน้ไป   
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

                                                                                         (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา   
 



 ๒๕ 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา  เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั   

ฉบบัลงวนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

................................................................ 
 

 มาตรฐานการศึกษา  ระดบัปฐมวยั  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีจ  านวน  ๓  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ  
มาตรฐานที่  ๓  การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเดก็ 
๑.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

         ๑.๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได ้  
๑.๓  มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

   ๑.๔  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
           ๒.๑  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

๒.๒  จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน  
๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 
๒.๔  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั  และเพยีงพอ  
๒.๕  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๓.๑  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

       ๓.๒  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 
๓.๓  จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั   

    ๓.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั 
               ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

ผลการประเมินภายนอก  รอบสาม 
 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบสาม  เม่ือวนัที่   ๒๒  ,  
๒๕  -  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓  กลุ่มตวับ่งช้ี 
คือ  กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน  กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์  และ  กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
 ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
น ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน               
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  
ตวับ่งช้ีที่  ๑  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่  ๒  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่  ๓  เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่  ๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่  ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้เด็ก 
                     เป็นส าคญั 

๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที ่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 
                      สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  
ตวับ่งช้ีที่  ๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วสิยัทศัน์   
                     พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่  ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้น 
                       เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
ตวับ่งช้ีที่  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท 
                       ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบั 
                        มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
                        ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๘๗ ดีมาก 

 



 ๒๗ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  ประเภทโรงเรียน  
            ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๙.๘๗  คะแนน  

          มีคุณภาพระดบั  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
          ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                                       ใช่             ไม่ใช่ 
          มีตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัดีขึ้นไป  ๑๐  ตวับ่งช้ี  จาก  ๑๒  ตวับ่งช้ี                             ใช่             ไม่ใช่ 
          ไม่มีตวับ่งช้ีใดที่มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่             ไม่ใช่         
ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  
           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 

๑.  เด็กมีผลการพฒันาทุกด้านเหมาะสมตามวยัทั้ง  ๔  ด้าน  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นถดัไป  โดยมี              
อตัลักษณ์  “  นักเรียนดี  :  มีมารยาทงาม  ”  และ  เอกลักษณ์  “  สถานที่ร่มร่ืน  :  สะอาด  เรียบร้อย สวยงาม  ”  
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน  มีการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาคือ  
โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย  ประเทศไทย 

๒.  ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารจดัการศึกษา  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก  าหนดไว ้ ส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐานรักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียนใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารจดัการศึกษา  ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ก  าหนดไว ้

๓.  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ไดบ้รรลุตามแผนการจดัประสบการณ์ที่ก  าหนด  และใชส่ื้อการ
สอนไดเ้หมาะสมกบัหน่วยการเรียนรู้ 

๔.  สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพที่มีความต่อเน่ืองและมีพฒันาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ไม่มี 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ไม่มี                     

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
                     ไม่มี                      
 



 ๒๘ 

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ไม่มี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

 

 
 

 

 

 
ค าสัง่โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 

ที่   ๐๕ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
.................................................   

 เพือ่ใหก้ารประเมินคุณภาพภายในและจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจดัท ารายงาน              
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  ดงัน้ี 
 
๑.  ที่ปรึกษา 
 ๑.  นางสุพตัรา   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา   ผูรั้บใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
         ๑.  นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา                ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกรรณิการ์   โกมลภมร  ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนบรรจบรักษ ์      กรรมการ 
 ๓.  นางสุมาลี   จนัทร์ลอย  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา      กรรมการ 
 ๔.  นายพสิิษ   วรวฒันะ     ผูท้รงคุณวฒิุ                      กรรมการ 

๕.  นางสาวสุมารีย ์  เม่นเกิด  ผูช่้วยหวัหนา้งานวชิาการ                                             กรรมการ 
                                                                    ระดบัการศึกษาปฐมวยั              
๖.  นางสาวชิโนรส   กวางแกว้                หวัหนา้งานวชิาการ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
                                                                   (ชั้น  ป.  ๔ - ๖)                                                            กรรมการ 

          ๗.  นางสาววจิิตรา   แซ่ฮอ้    (แทน)  หวัหนา้งานบุคลากร                                        กรรมการ   
 ๘.  นางสาวอรัญญา   ค  าสมหมาย  หวัหนา้งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม      กรรมการ 
 ๙.  นางสาวสุมาลี   ผอ่งสุขใจ  หวัหนา้งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน                       กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวจรรยา   ป่ินเกตุ  หวัหนา้งานประชาสมัพนัธง์านการศึกษา                    กรรมการ 

๑๑.  นางน ้ าผึ้ง   นาคมา                   หวัหนา้งานวชิาการ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   
                                                 (ชั้น  ป.  ๑ - ๓)                                    กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่   ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   



 ๓๐ 

๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ คุณภาพของเด็ก     

๑.๑  มีพฒันาการดา้นร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแล 
        ความปลอดภยัของตนเองได ้

๑.  นางเพียงใจ   สถานสม 
๒.  นางสาวชลดา   เนียมวงษ ์  

๑.๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออก 
         ทางอารมณ์ได ้

๑.  นางสาวดวงตา   ธรรมระโส 
๒.  นางสาวชุติมา   อรุณศิริ   

๑.๓  มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิก                 
         ที่ดีของสงัคม 

๑.  นางสาวชุติมา   อรุณศิริ 
๒.  นางสาวดวงตา   ธรรมระโส 

๑.๔  มีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคิด 
         พื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้

๑.  นางพชัราภรณ์   เพช็รใจศกัด์ิ 
๒.  นางสาวสุมารีย ์  เม่นเกิด 

๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ   
๒.๑  มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคลอ้งกบั 
         บริบทของทอ้งถ่ิน 

๑.  นางสาวสุมารีย ์  เม่นเกิด 

๒.๒  จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน ๑.  นางสาวสุมารีย ์  เม่นเกิด 
๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ๑.  นางพชัราภรณ์   เพช็รใจศกัด์ิ 
๒.๔  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั   
          และเพยีงพอ 

๑.  นางสาวชนิสรา   ขนุวิเศษ 

๒.๕  ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่ 
          สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

๑.  นางสาวอาภาพร   ไกยสวน 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี 
         ส่วนร่วม 

๑.  นางสาวปิยะนุช   ชมภนุูช 

๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 
๓.๑  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่ง 
        สมดุลเตม็ศกัยภาพ 

๑.  นางเพญ็นภา   ขนุทอง 

๓.๒  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น  และ  
         ปฏิบติัอยา่งมีความสุข 

๑.  นางสาวประภาภรณี   คงอยู ่

๓.๓  จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใชส่ื้อ  และเทคโนโลยทีี่  
         เหมาะสมกบัวยั   

๑.  นางสาวอาภาพร   ไกยสวน 

๓.๔  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ 
         ประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์ 
         และพฒันาเด็ก 

๑.  นางสาวณัฐณิชา   มาลา 



 ๓๑ 

๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ คุณภาพของผูเ้รียน   
 ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

        ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  และ 
              การคิดค านวณ   
        ๒)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดอยา่งมี 
               วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ  
               แกปั้ญหา 
         ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
         ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 
                การส่ือสาร 
         ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
         ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

๑.  นางน ้ าผึ้ง   นาคมา 
๒.  นางสาวชิโนรส   กวางแกว้  

 ๑.๒  คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
         ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา 
               ก าหนด 
         ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
         ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและ 
                หลากหลาย 
         ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

๑.  นางสาวชิโนรส   กวางแกว้ 
๒.  นางน ้ าผึ้ง   นาคมา 

๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ   
๒.๑  มีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
         ชดัเจน     

๑.  นางสาวสุมาลี   ผอ่งสุขใจ 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ๑.  นางสาวชิโนรส   กวางแกว้ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม  
          หลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑.  นางน ้ าผึ้ง   นาคมา 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ๑.  นางสาววิจิตรา   แซ่ฮอ้ 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อ้ือต่อการ 
          จดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

๑.  นางสาวอรัญญา   ค  าสมหมาย 

๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหาร 
         จดัการและการจดัการเรียนรู้ 

๑.  นางสาวจรรยา   ป่ินเกตุ 



 ๓๒ 

มาตรฐานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  และ 
         สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้    

๑.  นางสาวสุพตัรา   กองเป็ง 
๒.  นางสาวมะธิดา   ดอนสกุล 

๓.๒  ใชส่ื้อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ    
          การเรียนรู้ 

๑.  นางสาวพมิพา   รอดจนัทร์    
๒.  นางสาวจินตนา   ลาไธสง   

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก                          ๑.  นายศิวะกร   โภโสภา   
๒.  นางสาวนุชนาถ   นุชเจริญ   

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมา 
         พฒันาผูเ้รียน 

๑.  นางสาวณิชาภา   สุขศรี 
๒.  นางสาวทกัษพร   ป้ันเพช็ร 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่ 
         พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๑.  นางสาวณัฏฐา   รุ่งเรืองศรี 
๒.  นางสาวภรภคั   จ่ายแสง 

 
หน้าที่   จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในแต่ละมาตรฐานของ                   

แต่ละระดบัการศึกษา   
 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
  สัง่  ณ  วนัที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒     
 
 
                                                                                       (นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
                                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวทิยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๓ 

คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
๑.  นางสุพตัรา   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา  ผูรั้บใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ  
 
คณะท างาน 
๑.  นายประธาน   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา  ผูอ้  านวยการ 
๒.  นางสาวสุมารีย ์  เม่นเกิด   หวัหนา้งานวชิาการ  ระดบัการศึกษาปฐมวยั   
๓.  นางน ้ าผึ้ง   นาคมา    หวัหนา้งานวชิาการ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้น  ป. ๑ - ๓ 
๔.  นางสาวชิโนรส   กวางแกว้   หวัหนา้งานวชิาการ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชั้น  ป. ๔ - ๖ 
๕.  นางสาววิจิตรา   แซ่ฮอ้   (แทน)  หวัหนา้งานบุคคล   
๖.  นางสาวอรัญญา   ค  าสมหมาย   หวัหนา้งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
๗.  นางสาวสุมาลี   ผอ่งสุขใจ   หวัหนา้งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
๘.  นางสาวจรรยา   ป่ินเกตุ   หวัหนา้งานประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 
 
 
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 
 
 



 ๓๔ 

แบบบันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

.................................................   
 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คร้ังที่  ...... / ๒๕๖๒  เม่ือวนัที่  ...............................................
ไดพ้จิารณารายงานการผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดบัปฐมวยั  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  และใหค้วาม
เห็นชอบ 
 
 
 

(นางสุพตัรา   เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕ 

 

 

 
 
 


