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บทสรุปสำหรับผู-บริหาร
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) ตั้งอยู/ หมู/ที่ 3 ตำบลโคกม/วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปQดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน
แบ/งเปTนนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 25 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 86 คน มีข+าราชการครู จำนวน
7 คน ครูพี่เลี้ยง ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน สอนในระดับปฐมวัย จำนวน
2 คนสอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร/ 20 ตารางวา มีอาคาร จำนวน 3 หลัง
โรงฝ^กงาน/โรงอาหารจำนวน 1 หลัง ห+องน้ำ ห+องส+วม จำนวน 2 หลัง สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน มี
ลักษณะชุมชน เกษตรกรรมการคมนาคม ไม/มีรถโดยสารประจำทาง คนส/วนใหญ/จะใช+รถส/วนตัว และมีการ
เหมาใช+รถในชุมชนด+วยกัน มีสาธารณูปโภค มีน้ำประปา ไฟฟbา ใช+สะดวก ผู+ปกครองและนักเรียนประมาณ
ร+อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธผู+ปกครองส/วนใหญ/มีอาชีพเกษตรกรรม สวนยางพารา ทำนา ปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตวd มีรายได+เฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) มีการบริหารจัดการ
ภายใต+ วิสัยทัศน* “โรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) บริหารจัดการศึกษา โดยเน+นการมีส/วนร/วมของ
ทุกภาคส/วน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว/าระดับชาติทุกกลุ/มสาระการเรียนรู+” เป-าประสงค* 1) ประชากรวัยเรียนทุกคนได+รับโอกาสทาง
การศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย/างทั่วถึง 2) ผู+เรียนทุกคนได+รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย/างมีประสิทธิภาพ
เต็มศักยภาพ 4) ทุกภาคส/วนมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา 5) บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและบริการที่ดี อัตลักษณ* “สะอาด สุภาพ ประหยัด” ปรัชญาโรงเรียน “การศึกษา เสริม
ปnญญา พัฒนาคน”
จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต/าง ๆ ส/งผลให+สถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเปbาหมายไว+ในแต/ละ
มาตรฐาน โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับปฐมวัย อยูFในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียด
แตFละมาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) กำหนดค/าเปbาหมาย ยอดเยี่ยม การดำเนินงานอยู/ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีพัฒนาการด+านร/างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได+เฉลี่ย อยู/ระดับ 97.60 โดยมีการพัฒนาร+อยละ 96.22 โรงเรียนได+ดำเนินการโครงการโรงเรียนส/งเสริม
สุขภาพ โครงการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai school lunch โครงการอาหารเสริม(นม) อย/าง
ต/อเนื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย กิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวร/างกายด+วยเสียงเพลง
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ตอนเช+าหน+าเสาธงวันละ 5 -10 นาที และจัดทำสนามเด็กเล/น สนามหญ+า ให+เด็กได+เล/นได+ออกกำลังกาย ทำ
ให+เด็กมีร/างกายแข็งแรงเจริญเติมโตตามวัย และนักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวร/างกายตามกิจกรรมต/างได+
อย/างเหมาะสมตามวัย มีทักษะในการใช+กล+ามเนื้อใหญ/และการใช+กล+ามเนื้อเล็ก มือและตาประสานสัมพันธd
กัน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติได+จริงตามกิจวัตรประจำวัน ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองในการทำกิจกรรมต/าง ๆ ตามกิจวัตรประจำวันได+ ปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต/อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล+อมและสถานการณdที่เสี่ยงอันตรายได+
พัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณd โดยมีการพัฒนาร+อยละ 100
โดยครูจัดประสบการณdที่หลากหลายเน+นให+เด็กได+แสดงออกทางอารมณdได+อย/างเหมาะสม โดยใช+กิจกรรม 6
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย กิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวร/างกายด+วย
เสียงเพลง นั่งสมาธิก/อนนอน มีกิจกรรอบรมตอนเช+าหน+าเสาธงวันละ 5-10 นาที จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ให+เด็กได+พัฒนาด+านอารมณdจิตใจ
พัฒนาการด+านสังคม ช/วยเหลือตนเอง เปTนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยมีการพัฒนาร+อยละ 100
โดยปลูกฝnงให+เด็กทุกคน ช/วยเหลือตนเองได+ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณd กิจกรรมกลางแจ+ง กิจกรรมสร+างสรรคd โครงการปลูกฝnงคุณธรรม จริยธรรมและค/านิยมที่ดี
งาม โครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อย ประเทศไทย ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ให+นักเรียนมีวินัยใน
ตนเอง รู+จักการประหยัดพอเพียง มีส/วนร/วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล+อมทั้งในและนอกห+องเรียน มีมารยาท
ทางวัฒนธรรมไทยอยู/ร/วมกับผู+อื่นได+อย/างมีความสุข เล/นกับผู+อื่นได+ เข+ากับเพื่อน ๆ ได+ และแก+ไขข+อขัดแย+ง
โดยปราศจากการใช+ความรุนแรง เช/น เกมสd กิจกรรมกลางแจ+ง เล/นสนามเด็กเล/นตามโครงการเล/นตามรอย
พระยุคลบาท ให+เด็กรู+จักการรอคอย แบ/งปnน ช/วยเหลือ กิจกรรมเสริมประสบการณd ได+แก/ การเล/านิทาน
สอดแทรกข+อคิด คติสอนใจ กิจกรรมเสรี ได+แก/ การเล/นตามมุมต/าง ๆ ฝ^กให+เด็กเล/นอย/างอิสระ แสดงบทบาท
สมมุติ ทำกิจกรรมหน+าเสาธง ฝ^กความเปTนผู+นำผู+ตาม
พัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู+ โดยมีการพัฒนา
ร+อยละ 91.96 โดยโรงเรียนส/งเสริมให+เด็กได+พัฒนาความคิด คิดเปTน ทำเปTน และแก+ปnญหาด+วยตนเอง โดย
การจัดประสบการณdในห+องเรียนโดยใช+กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ได+แก/กิจกรรมกลางแจ+ง กิจกรรมเสรี
กิจกรรมสร+างสรรคd กิจกรรมเสริมประสบการณd กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จัด
โครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยประเทศไทย) และโครงการปลูกฝnงคุณธรรม จริยธรรมและค/านิยมที่ดีงาม
กิจกรรมหิ้วปQ~นโตไปวัดทุกวันพระ เปTนต+น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) กำหนดค/าเปbาหมาย ยอดเยี่ยม การดำเนินงานอยู/ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดYาน สอดคลYองกับบริบทของทYองถิ่น ดังนี้
โรงเรียนมีการประชุมวางแผนในการทำหลักสูต ประเมินหลักสูตรและนำมาปรับปรุง มีคณะจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ปฐมวัยโดยมีผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•าย ออกแบบการจัดประสบการณdสอดคล+องกับบริบทของสถานศึกษา ที่
ส/งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด+านร/างกาย อารมณd –จิตใจ สังคม และสติปnญญา ไม/เร/งรัดวิชาการ เด็กจะเรียนรู+
ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติจริง โดยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร ครูไมFเพียงพอกับชั้นเรียนและไมFตรง
กับเอกปฐมวัย โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) ไม/มีครูวิชาเอกปฐมวัย มีห+องเรียนจำนวน 2
ห+ อ งเรี ย น ส/ ง ผลให+ โ รงเรี ย นไม/ ม ี ค รู ป ฐมวั ย ทุ ก ชั ้ น เรี ย น สF ง เสริ ม ใหY ค รู ม ี ค วามชำนาญดY า นการจั ด
ประสบการณ* จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู+(พัฒนาบุคลากร) เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด+าน
ปฐมวัยอย/างต/อเนื่อง จัดประสบการณdการเรียนรู+ที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู+
ของเด็กด+วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กและวางแผนการช/วยเหลือ
เด็กให+มีความก+าวหน+ายิ่งขึ้น ครูทำวิจัยในระดับชั้นเรียน จัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธdระหว/างโรงเรียน
กับผู+ปกครองจัดทำข+อมูลนักเรียนเปTนรายบุคคล จัดทำเครื่องมือ สื่อประเมินพัฒนาการของผู+เรียนอย/างต/อเนื่อง
จัดสภาพแวดลYอมและสื่อเพื่อการเรียนรูYอยFางปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนจัดโครงหารปรับปรุงซ/อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนd จัดสภาพแวดล+อมทั้งภายในและ
ภายนอกห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู+เรียน ส/งเสริมให+เกิดการเรียนรู+ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ/ม
มีมุมประสบการณdและสื่อการเรียนรู+ที่หลากหลายที่ได+จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ/งเน+นให+เกิดการเรียนรู+
แบบเรียนปนเล/นมีความสุขในการเรียนรู+ มีสื่อเทคโนโลยีใช+ในการสืบเสาะหาความรู+ ใหYบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูYเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ*สำหรับครู โรงเรียนจัดให+มีสื่อเทคโนโลยี
ภายในห+องเรียน ซึ่งประกอบด+วย คอมพิวเตอรd อินเตอรdเน็ต โทรทัศนd พร+อมใช+งานได+ตลอดเวลา มีสื่อการเรียนรู+
ที่ใช+ในการจัดประสบการณdให+กับเด็กและมีระบบบริหารคุณภาพที่เป_ดโอกาสใหYผูYเกี่ยวขYองทุกฝaายมีสFวนรFวม
มีการกำหนดมาตรฐาน อัตลักษณd และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กให+สอดคล+องกับ
มาตรฐานปฐมวัย มีการแต/งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ระบบประกันคุณภาพภายในต/อเนื่องอย/าง
เปTนรายงานผลการปฏิบัติงานของครูผู+สอนและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาให+ผู+ที่เกี่ยวข+องได+ทราบ
อย/างต/อเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ อยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) กำหนดค/าเปbาหมาย ยอดเยี่ยม การดำเนินงานอยู/ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยจัดประสบการณ*ที่สFงเสริมใหYเด็กมีพัฒนาการทุกดYานอยFางสมดุลเต็มศักยภาพ ครู
จัดประสบการณdที่เชื่อมโยงกับประสบการณdเดิม ให+เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย/าง อิสระ ตามความ
ต+องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต/อวิธีการเรียนรู+ของเด็กเปTนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลาย เด็กได+เลือกเล/น เรียนรู+ ลงมือ กระทำ และสร+างองคdความรู+ ด+วยตนเอง โรงเรียน
จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู+(พัฒนาบุคลากร) มีแผนการจัดประสบการณdที่ใช+ในการจัด
กิจกรรมประจำวันให+แก/เด็ก มีการออกแบบกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด+านทั้งด+านร/างกาย
จิตใจ อารมณd สังคม และสติปnญญา มีสื่อการเรียนรู+เพื่อส/งเสริมและกระตุ+นการเรียนรู+ให+กับเด็ก มีการ
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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วิเคราะหdเด็กเปTนรายบุคคล เพื่อศึกษาและนำข+อมูลไปช/วยเหลือ แก+ไข ส/งเสริม และสนับสนุนให+เด็กมีการ
พัฒนาได+อย/างเหมาะสมเต็มศักยภาพตามวัยของแต/ละบุคคล สรYางโอกาสใหYเด็กไดYรับประสบการณ*ตรง
เลFนและปฏิบัติอยFางมีความสุข โรงเรียนส/งเสริม สนับสนุนให+ครูจัดประสบการณdการเรียนรู+ที่ส/งเสริมให+
เด็กได+ประสบการณdโดยตรง จากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลายผ/านการเรียนปนเล/น โดยลงมือปฏิบัติจริงด+วย
ตนเองและการเรียนรู+รายกลุ/ม เพื่อก/อให+เกิดความมั่นใจ ความสามัคคี การแบ/งปnน และการรอคอย เด็กเกิด
การเรียนรู+ได+อย/างมีความสุข จัดโครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยประเทศไทย โครงการปลูกฝnงคุณธรรม
จริยธรรมและค/านิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศที่เอื้อตFอการเรียนรูYใชYสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงซ/อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนd ครูจัดสภาพแวดล+อมภายในห+องเรียนที่เอื้อต/อการจัดประสบการณdให+มีบรรยากาศที่น/าเรียนรู+ มีมุม
ประสบการณdเพื่อส/งเสริมพัฒนาการของเด็ก ใช+สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช+ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อกระตุ+นให+เด็กเกิดการเรียนรู+เต็มตามศักยภาพประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ*และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
การจัดประสบการณdการเรียนรู+และการจัดกิจวัตรประจำวันด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช/น การ
สังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะหdผลพัฒนาการของเด็ก โดยให+ผู+ปกครองมีส/วนร/วม เพื่อได+
นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณdการเรียนรู+ในชั้นเรียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู+การจัดประสบการณdที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณภาพเด็ก
ให+มีจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมทักษะกระบวนการให+มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการมีส/วนร/วม
ครอบครัวหรือผู+ปกครอง ชุมชน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
พั ฒนาครู ให+มีความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณdการเรียนรู+มากขึ้น และจั ดทำ
แผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการติดตามนิเทศการสอน
ของครูอย/างเปTนระบบ ปรับหลักสูตรปฐมวัยโดยการมีส/วนร/วมของภูมิปnญญาท+องถิ่น
3. การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
ครูควรพัฒนาแหล/งเรียนรู+ให+มีความหลากหลายสอดคล+องกับธรรมชาติการเรียนรู+ของนักเรียน
และบุคลากร และส/งเสริมให+นักเรียนมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานอย/างต/อเนื่อง เพื่อให+เด็กนักเรียนมีคุณภาพ
และพัฒนาการที่พร+อมจะศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้นต/อไป
จุดเดFน
1. คุณภาพเด็ก
เด็กมีพัฒนาการด+านร/างกาย อารมณdจิตใจ สังคม และสติปnญญา พร+อมที่จะศึกษาในขั้นต/อไป
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย และปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยให+สอดคล+องกับ
ท+องถิ่น นิเทศ กำกับ ติดตาม มีครูเพียงพอ จัดสภาพแวดล+อมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู+เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณd โดยการมีส/วนร/วมของผู+เกี่ยวข+อง
3. การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
ครูจัดประสบการณd ที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ มีกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกประสบการณd
จัดบรรยากาศห+องเรียนได+เอื้อต/อการเรียนรู+ใช+สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยผู+ปกครองและผู+เกี่ยวข+อง มี
ส/วนร/วม และนำผลการประเมินที่ได+ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู+การจัดประสบการณd
แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา
1. รักษาระดับคุณภาพ มาตรฐาน การจัดปฐมวัย โดยการจัดโครงการและกิจกรรม ทุกกิจกรรม
อย/างเปTนรูปธรรมและต/อเนื่อง
2. ให+ ความร/ วมมื อและพร+ อมรั บฟn ง ข+อเสนอแนะ จากผู+ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
เจ+าหน+าทีจ่ ากโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพ และหน/วยงานอื่น ๆ อย/างเต็มศักยภาพ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมทักษะกระบวนการให+มีความหลากหลายมากขึ้น
4. จัดทำแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย/างเปTนระบบ พัฒนาครูให+มีความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณdการ
เรียนรู+มากขึ้น พัฒนาแหล/งเรียนรู+ให+มีความหลากหลายสอดคล+องกับธรรมชาติการเรียนรู+ของนักเรียนและ
บุคลากร
5. ดำเนินการส/งเสริมให+นักเรียนมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานอย/างต/อเนื่อง เพื่อให+เด็กนักเรียนมี
คุณภาพและพัฒนาการที่พร+อมจะศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้นต/อไป
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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ ได+จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว/า
ด+วย การประกันคุณคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข+อ 3 ที่ระบุให+สถานศึกษาแต/ละแห/งจัดให+มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานระดับปฐมวัย เพื่อเปTนการประกัน
คุณภาพภายในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน พร+อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ/ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว+ จัดให+มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให+มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองให+แก/หน/วยงานต+นสังกัดหรือหน/วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเปTนประจำทุกป†
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ ประกอบด+วย 4 ส/วนสำคัญ คือ
ส/วนที่ 1 ข+อมูลพื้นฐาน ส/วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส/วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนา
และความต+องการการช/วยเหลือ และส/วนที่ 4 ภาคผนวก
ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
มีส/วนร/วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว/าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเปTนประโยชนdต/อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในป†ถัดไป และเปTนฐานข+อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชนdในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคdการ
มหาชน) ต/อไป

ลงชื่อ

(นายศุภโชค คงรอด)
ผู+อำนวยการโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)
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คำรับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปeการศึกษา 2564
โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ)
..................................................
ด+วยโรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) ซึ่งมีภาระหน+าที่จัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพ
การศึกษาให+ได+มาตรฐานตามกฎหมาย โดยต+องจัดให+มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานและจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำป† ซึ่งต+องนำผลการประเมินคุณภาพ เสนอต/อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เพื่อรับทราบและรับรองผลการจัดการศึกษา
ดังกล/าว จากนั้นจึงนำเสนอต/อหน/วยงานต+นสังกัด และเผยแพร/ให+สาธารณะชนทราบต/อไป สำหรับป†
การศึ ก ษา 2564 นั ้ น ทางโรงเรี ย นบ+ า นโคกม/ ว ง (ดำประชาอุ ท ิ ศ ) ได+ ม ี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พร+อมทั้งจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำป†เปTนที่เรียบร+อยแล+ว ตลอดจน
ได+มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในประจำป†ต/อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล+วนั้น
คณะกรรมการจึงมีมติให+ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ได+ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑd และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล+องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ ว/าด+วยระบบหลักเกณฑd และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้โดยให+ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปTนผู+ลงนาม
รับรอง
จึงลงนามเปTนหลักฐานเพื่อรับรองไว+ ณ ที่นี้

(นายสุพัฒ ชาตรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู+บริหาร
คำนำ
คำรับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำป†การศึกษา
สารบัญ
สFวนที่ 1 ขYอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข+อมูลทั่วไป
ข+อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข+อมูลนักเรียน
ข+อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ข+อมูลการใช+แหล/งเรียนรู+ภายในและภายนอกโรงเรียน ป†การศึกษา 2564
ข+อมูลงบประมาณ
สภาพชุมชนโดยรวม
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ป†การศึกษา 2564
สรุปผลการประเมินจากหน/วยงานภายนอกและข+อเสนอแนะ
ผลงานดีเด/นในรอบป†ที่ผ/านมา
สFวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณdที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมปฐมวัย
สFวนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
สรุปผล
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จุดเด/นและจุดที่ควรพัฒนา
ความต+องการการช/วยเหลือ

หนYา
ก
ฉ
ช
ซ
1
1
2
3
4
4
6
6
6
8
11
12
13
15
17
19
21
21
21
23
26

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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สารบัญ (ต5อ)

หนYา
สFวนที่ 4 ภาคผนวก
27
ประกาศ โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เรื่อง การกำหนดค/าเปbาหมาย มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ป†การศึกษา 2564
คำสั่งแต/งตั้งผู+รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คำสั่งแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คณะทำงาน

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ส5วนที่ 1
ข-อมูลพื้นฐาน
1. ขYอมูลทั่วไป
โรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) ตั้งอยู/หมู/ที่ 3 ตำบลโคกม/วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โทรศัพทd 074-675191 e -mail : banschool_61@hotmail.com เปQดสอนระดับชั้นอนุบาล 2
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาป†ที่ 6 มีเนื้อที่ 18 ไร/ 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู/ 3 และ หมู/ 11 ตำบล
โคกม/วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ประวัติโรงเรียนโดยยFอ
โรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) เปTนโรงเรียนขนาดเล็กเปQดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2500 โดยมีนายดำ นุ/นดำ ผู+ใหญ/บ+าน หมู/ที่ 10 (เดิม) พร+อมด+วยนายเพิ่ม นาง
นก ชูอักษร นายสิ้น ช/วยชู นายหมา ก/อแก+ว นายเคว็จ ช/วยชู เปTนผู+ร/วมก/อตั้งและร/วมก/อสร+างอาคาร
เรียนชั่วคราว เปQดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาป†ที่ 1 เรื่อยมา จนถึงชั้นประถมศึกษาป†ที่ 6 มีนาย
ชู เกษตรชีวากร ดำรงตำแหน/งครูใหญ/เปTนคนแรก และเพื่อเปTนเกียรติแก/ นายดำ นุ/นดำ ในฐานะที่เปTนผู+
จุดประกายการศึกษาขึ้น จึงใช+ชื่อ โรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) โรงเรียนตั้งอยู/ห/างจากสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประมาณ 20 กิโลเมตร
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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2. ขYอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ปnจจุบันโรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) มีข+อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรของ
สถานศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) จำนวนบุคลากร
บุคลากร
ผู+บริหาร
ป†การศึกษา 2564
1

ครูผู+สอน
6

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ำกว/า
บุคลากร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
จำนวน
1
6

พนักงานราชการ
-

ครูอัตราจ+าง
-

เจ+าหน+าที่อื่น ๆ
2

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

2

-

9

วิชาเอก

ภาระงาน
สอน

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่

ชื่อ

-

สกุล

อายุ

ตำแหน/ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

(ชม./สัปดาหS)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศุภโชค คงรอด
นางประทีป เอียดหมุน
นางสาววิภา พินกลับ
นางสาววรรณี ทองยก
นางรัชดา ช/วยเพ็ชร
นางสุมณฑา ราชเมืองขวาง
นางสาวข/อลีฝ•ะ กะสิรักษd
นางสาวณัฏฐิกา ชูอักษร
นายจำนรงคd นุ/นดำ

39
57
57
60
51
48
33
40
57

ผอ. ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครู
ธุรการ
ช/างปูน

ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
วท.บ.
มศ.3

การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
ศิลปะ
บรรณารักษd
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรdเคมี
-

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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-

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ประจำปHการศึกษา 2564

3. ขYอมูลนักเรียน
ปnจจุบันโรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) มีข+อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 111 คน จำแนกตามระดับชั้นป†ที่เปQดสอน
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห1อง

อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
รวมทั้งหมด

1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
8

เพศ
ชาย
8
4
12
6
8
6
8
5
7
40
52

หญิง
5
8
13
7
8
10
9
5
7
46
59

รวม

เฉลี่ยต;อห1อง

13
12
25
13
16
16
17
10
14
86
111

13
12
1:13
18
17
14
9
13
10
1:14

2. จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑdของ 111
กรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร+างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จำนวน
3. จำนวนมีนักเรียนที่มีความบกพร/องเรียนร/วม
12
4. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
21
5. จำนวนนักเรียนปnญญาเลิศ
0
6. จำนวนนักเรียนต+องการความช/วยเหลือเปTนพิเศษ
34
7. จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน
0
8. สถิติการขาดเรียนเฉลี่ย/เดือน
3
9. จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
0
10. จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
23
- อนุบาลชั้นป†ที่ 3
จำนวน 12
- ประถมศึกษาชั้นป†ที่ 6
จำนวน 10
11. อัตราส/วน ครู : นักเรียน
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา

คน คิดเปTนร+อยละ 95.58

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
คิดเปTนร+อยละ
เท/ากับ 1 :
เท/ากับ 1 :

19.05
18.58
0
30.09
0
4.21
0
100
100
100
13
14

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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1.4 ขYอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1.4.1 ปฐมวัย
ร+อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต/ละด+านในระดับ 3 ขึ้นไป
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดYาน
ระดับชั้น
รFางกาย
อารมณ* จิตใจ
สังคม
สติปlญญา
ป†การศึกษา
อ.2
อ.3
รวม
รYอยละ

2564
13
12
25
100

ร+อยละ
100
100
100
100

2564
13
12
25
100

ร+อยละ
100
100
100
100

2564
13
12
25
100

ร+อยละ 2564
100
13
100
12
100
25
100
100

ร+อยละ
100
100
100
100

1.5 ขYอมูลการใชYแหลFงเรียนรูYภายในและภายนอกโรงเรียน ปeการศึกษา 2564
1. แหลFงเรียนรูYภายใน
แหลFงเรียนรูYภายใน
สถิติการใชY
จำนวนครั้ง/ปe
ชื่อแหลFงเรียนรูY
1. ห+องสมุด
2. ห+องคอมพิวเตอรd

100
20

3. สวนป•า
4. โรงปุ•ยชีวภาพ

226
20

5. ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
6. เครือ่ งเล/นสนาม

60
650

7. แปลงผักสวนครัว
8. สวนผัก

10
15
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2. แหลFงเรียนรูYภายนอก
แหลFงเรียนรูYภายนอก

สถิติการใชY
จำนวนครั้ง/ปe

ชื่อแหลFงเรียนรูY
1. วัดโคกม/วง
2. ศาลาประจำหมู/บ+าน

20
25

3. สถาบันการเงินตำบลโคกม/วง
4. เทศบาลตำบลโคกม/วง

13
10

5. โรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพบ+านควนหมอทอง
6. โรงรมยาง

9
2

นักเรียน

3. ปราชญ*ชาวบYาน /ภูมิปlญญาทYองถิ่น ผูYทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหYความรูYแกFครู

ที่

ชื่อ-สกุล

ใหYความรูYเรื่อง

1
2
3
4
5
6
7

ท/านพระครูสถิตจริยานุกิจ
นายบุญเลิศ อ/อนทอง
นายสายัณหd จันทรdดวง
นางสมจิต แกล+วทนงคd
นางแดง อ/อนเกลี้ยง
นางศิริวรรณ เมืองน+อย
กองกำกับการจราจร สถานีตำรวจเขาชัยสน

พระพุทธศาสนาและศีลธรรม
ตะกร+อลอดบ/วง
การทำปุ•ยชีวภาพ
การทำขนมบ+า
การทำขนมเจาะรู
การทำขนมเทียน
กฎจราจรและยาเสพติด

สถิติการใชY
จำนวนครั้ง/ปe
15
10
1
1
1
1
18
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1.6 ขYอมูลงบประมาณ
ป†การศึกษา 2564 โรงเรียนบ+านโคกม/วง (ดำประชาอุทิศ) มีข+อมูลสารสนเทศด+านงบประมาณ
และทรัพยากรที่ใช+ในการดำเนินการเรียนการสอน ดังนี้
งบประมาณ (รับ-จFาย)
จำนวนเงิน
รายจFาย
จำนวนเงิน
รายรับ
บาท
สต.
บาท
สต.
เงินงบประมาณ
4,667,440 - งบดำเนินการเงินเดือน/ค/าจ+าง
4,667,440 เงินนอกงบประมาณ
780,810 77 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
643,278 เงินอื่น ๆ ระบุ
- เงินอื่น ๆ ระบุ
- อาหารกลางวัน
440,800 - - อาหารกลางวัน
440,800 - บริจาค
66,937 44 - บริจาค
42,000 รวม
5,955,988 21
งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค/าจ+าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่น ๆ
1.7 สภาพชุมชนโดยรวม

รวม
5,793,518
คิดเปTนร+อยละ 78.36 ของรายรับ
คิดเปTนร+อยละ 13.11 ของรายรับ
คิดเปTนร+อยละ 8.52 ของรายรับ

-

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปTนชุมชนขนาดเล็กมีประชากรประมาณ
2,000 คน สภาพพื้นที่เหมาะแก/การเพาะปลูกซึ่งมีอาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา การทำนา การ
รับจ+างการเลี้ยงสัตวd และค+าขาย บริเวณใกล+เคียงโดยรอบโรงเรียน ได+แก/ บ+านเรือน และวัด มีประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท+องถิ่นที่เปTนที่รู+จักโดยทั่วไป คือ รำกลองยาว กิจกรรมวันกตัญ‘ู วันสารท หนังตะลุง
มโนราหdและวันเทศกาลต/าง ๆ ของไทย
2) ผู+ปกครองส/วนใหญ/จบการศึกษาระดับต่ำกว/าปริญญาตรี อาชีพหลักคือ ทำสวน
ค+าขายและอาชีพเกษตรกร ส/วนใหญ/นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได+โดยเฉลี่ยต/อครอบครัว
ต/อป† 30,000 - 40,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต/อครอบครัว 4 คน
1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปeการศึกษา 2564
ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบFงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

คFาเป-าหมาย

ระดับคุณภาพ

97.60
96.22

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณdที่เน+นผู+เรียนเปTนสำคัญ
รวมคFาคะแนน/ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

100
97.94

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูFในระดับ ยอดเยี่ยม
จากตารางจะเห็นได+ว/าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกระดับชั้นของปฐมวัย ตั้งแต/
ระดับชั้นอนุบาลป†ที่ 2 ถึง ชั้นอนุบาลป†ที่ 3 ประจำป†การศึกษา 2564 โดยรวมอยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม
ซึ่งมาตรฐานที่ 1 อยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปTนร+อยละ 97.60 มาตรฐานที่ 2 อยู/ในระดับยอดเยี่ยม คิดเปTน
ร+อยละ 96.22 มาตรฐานที่ 3 อยู/ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเปTนร+อยละ 100
จุดเดFนและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเดFน
มาตรฐานที่ 1 ดYานคุณภาพของเด็ก
เด็กมีพัฒนาร/างกาย ด+านอารมณdและ
ด+านจิตใจ เด็กสุภาพ รู+จักประหยัด ด+านสังคมและ
สติปnญญา กล+าแสดงความคิดเห็นรู+จักตั้งคำตอบ
และหาคำตอบ ความสะอาดของร/างกาย มีความ
พร+อมในการเรียนต/อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ครูมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ ทำให+เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการในด+านต/าง ๆ ได+เปTนอย/างดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
โรงเรียนมีหลักสูตร และจัดประสบการณd
ได+ดี ครูมีการพัฒนาตนเองให+สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในด+านการจัดประสบการณdให+เด็ก
ปฐมวัย
โรงเรียนจัดโครงการที่ส/งเสริมให+เด็กบรรลุ
วิสัยทัศนd เปbาหมาย และจุดเน+น ในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่ชัดเจน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนYนเด็กเปcน
สำคัญ

จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ดYานคุณภาพของเด็ก
เด็กบางคนยังขาดทักษะการแก+ปnญหา ไม/กล+า
แสดงความคิดเห็น ไม/กล+าแสดงออก และครูยังไม/ได+
รับการพัฒนาการสอนชั้นปฐมวัย และ
เด็กบางคนยังขาดทักษะในการฟnง ไม/สนใจใน
การจัดกิจกรรมที่คุณครูที่ทำอยู/

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
จัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีการสอนสู/
กระบวนการคิดให+สอดคล+องกับความต+องการของ
หลักสูตร สภาพชุมชนและท+องถิ่นร/วมทั้งการนำ
หลักสูตรมาใช+และประเมินผลการใช+หลักสูตร
ควรให+นักเรียนทำกิจกรรมอย/างสม่ำเสมอ
จัดทำข+อมูลสารสนเทศด+านอัตลักษณdให+ชัดเจน
และสะดวกต/อการนำไปใช+ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนYนเด็กเปcน
สำคัญ
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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จุดเดFน
โรงเรียนจัดโครงการส/งเสริม สนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดปฐมวัย เช/น โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม Day
Camp กิจกรรมการเกษตรอย/างพอเพียง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
ผู+ปกครอง ให+การสนับสนุน และปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ร/วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว/างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองคdกรที่เกี่ยวข+อง

จุดควรพัฒนา
พัฒนาแหล/งเรียนรู+ภายในสถานศึกษาให+มี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ส/งเสริมให+มีการจัด
กระบวนการเรียนรู+จากแหล/งเรียนรู+และภูมิปnญญา
อย/างต/อเนื่อง สร+างความเข+าใจกระบวนการจัด
ประสบการณdการเรียนรู+ในช/วงวัยเด็กอนุบาล
ควรมีร/องรอยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่
ชัดเจน และรายงานโครงการกิจกรรมที่ชัดเจน
ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการทักษะอย/างต/อเนื่อง
เพื่อให+เด็กมีคุณภาพและพัฒนาการที่พร+อมจะ
ศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้นต/อไป

1.9 สรุปผลการประเมินจากหนFวยงานภายนอกและขYอเสนอแนะ
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) ได+รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 2 ระดับ ซึ่งสรุปผล
การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปTนตารางดังต/อไปนี้
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จุดเนYน สะอาด สุภาพ ประหยัด
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผล
1. มีการระบุเปbาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ü
¨ ปรับปรุง (0 - 3 ข+อ)
2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย/างเปTน
¨ พอใช+ (4 ข+อ)
ü
ระบบ ตามเปbาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
þ ดี (5 ข+อ)
3. มีพัฒนาการสมวัยตามเปbาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ü
4. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ü
ปฐมวัยให+มีพัฒนาการสมวัย
5. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต/อ
ü
ผู+ที่ เกี่ยวข+อง

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ขYอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหYไดYผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ได+รายงานใน SAR ให+ชัดเจนเพิ่มเติมยิ่งขึ้น
ด+ วย กระบวนการวิ เคราะหd หาจุ ดเด/ น จุ ดควรพั ฒนา แล+ วควรนํ า จุ ดควรพั ฒนา มาเสนอแนะวิ ธี การ
ดําเนินการโดยจัดทํา โครงการ/กิจกรรม หรือวิธีปฏิบัติให+มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นในป†การศึกษาต/อไปอย/าง
ชัดเจนและจะต+องสอดคล+องกับ จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรระบุโครงการ/กิจกรรมพิเศษ วิธีปฏิบัติให+
สอดคล+องกับจุดเน+นหรืออัตลักษณd ของตัวเด็กให+เห็นอย/างชัดเจน โดยแยกออกมาจากการรายงานรวมกับ
ประเด็นพิจารณาอื่นๆ ตลอดจนตั้งเปbาหมาย ของจุดเน+นหรืออัตลักษณdให+ชัดเจนว/าอยากเห็นเด็กมีความ
สะอาด สุภาพ ประหยัด ต+องการตั้งเปbาหมายจํานวน เด็กเท/าไรที่ปฏิบัติได+ระดับดีขึ้นไป และผลการ
ดําเนินงานที่ออกมาตรงตามเปbาหมายหรือไม/ในแต/ละป†การศึกษา มีจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมแก+ไขในป†
การศึกษาต/อไปอย/างไรจนการพัฒนาถึงตัวเด็กอย/างชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเนYน บริหารเน+นการมีส/วนร/วมทุกภาคส/วนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผล
1. มีการวางแผนการดําเนินการในแต/ละป†การศึกษา
ü
¨ ปรับปรุง (0 - 3 ข+อ)
2. มีการนําแผนการดําเนินการไปใช+ดําเนินการ
¨ พอใช+ (4 ข+อ)
ü
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินการตามแผน
þ ดี (5 ข+อ)
ü
4. มีการนําผลการประเมินไปใช+ในการปรับปรุงแก+ไขในป†
ü
การศึกษาต/อไป
5. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให+ผู+มี
ü
ส/วน ได+ส/วนเสียได+รับทราบ
ขYอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหYไดYผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการด+านปฐมวัย ที่ได+รายงานใน SAR
ให+ ชัดเจนเพิ่มเติมยิ่งขึ้นด+วย กระบวนการวิเคราะหdหาจุดเด/น จุดควรพัฒนา แล+วควรนําจุดควรพัฒนามา
เสนอแนะ วิธีการดําเนินการโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม หรือวิธีปฏิบัติให+มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นในป†
การศึกษาต/อไป อย/างชัดเจนและจะต+องสอดคล+องกับจุดที่ควรพัฒนา ผู+บริหารควรนําเสนอนวัตกรรมหรือ
แบบอย/างที่ดีให+เห็น อย/างชัดเจนใน SAR กรณีที่สถานศึกษาได+ดําเนินการไว+แล+ว สถานศึกษาควรแสดง
ขั้นตอน ตั้งแต/การเห็นถึงปnญหา การตั้งสมมติฐาน วิธีการดําเนินงาน การทดลองดําเนินงาน แก+ไขปรับปรุง
พัฒนา จนสามารถเขียนคู/มือหรือวิดีโอ ต+นแบบให+แก/หน/วยงานภายนอกอื่นหรือสถานศึกษาอื่นๆ และการ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ประจำปHการศึกษา 2564

บริหารแบบมีส/วนร/วมสถานศึกษาควรรายงาน โครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมรายละเอียดให+เห็นถึงวิธีการมี
ส/วนร/วมอย/างไร มีใครเข+าร/วม และมีกิจกรรมอะไรบ+าง
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสําคัญ
จุดเนYน ครูปฏิบัติงานอย/างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+รายป†
ü
ครบทุก หน/วยการเรียนรู+ ทุกชั้นป†
2. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ไป
ใช+ใน การจัดประสบการณdโดยใช+สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ü
และแหล/ง เรียนรู+ที่เอื้อต/อการเรียนรู+
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณd
ü
อย/างเปTน ระบบ
4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณd
ü
ของครู อย/างเปTนระบบ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลปbอนกลับเพื่อ
ü
พัฒนา ปรับปรุงการจัดประสบการณd

สรุปผล
¨ ปรับปรุง (0 - 3 ข+อ)
¨ พอใช+ (4 ข+อ)
þ ดี (5 ข+อ)

ขYอเสนอแนะในการเขียน SAR ใหYไดYผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณdที่เน+นเด็กเปTนสําคัญที่ได+รายงานใน
SAR ให+ชัดเจนเพิ่มเติมยิ่งขึ้นด+วยการรายงานกระบวนการวิเคราะหdหาจุดเด/น จุดควรพัฒนา (จุดที่ยัง
บกพร/องหรือมีส/วน ที่ยังเติมเต็มได+อีก) แล+วควรนําจุดควรพัฒนามาเสนอแนะวิธีการดําเนินการโดยจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม หรือวิธี ปฏิบัติให+มีผลการพัฒนาท/ีดีขึ้นในป†การศึกษาต/อไปอย/างชัดเจนและจะต+อง
สอดคล+องกับจุดที่ควรพัฒนา
ในการรายงานกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เปT น กระบวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู+ ที่พัฒนากระบวนการจัดประสบการณdของครู สถานศึกษาควรรายงานวิธีการดําเนินงาน
เช/น การกําหนดขอบเขต ทําเปTนแบบฟอรdมหรือสร+างรูปแบบประเมินหรือแบบแสดงความคิดเห็นบน
โทรศัพทdมือถือให+สามารถเปTนข+อมูล สะท+อนกลับและพูดคุยร/วมพัฒนาการจัดประสบการณdร/วมกันได+
นอกจากนี้การกําหนดบทบาทหน+าที่ผู+เข+าร/วม การทํา PLC ให+เห็นอย/างชัดเจนใน SAR ไม/ว/าจะเปTน
บุคลากรในสถานศึกษา ผู+ปกครอง ชุมชน ภูมิปnญญาท+องถิ่น จะเปTนการสร+างความภูมิใจหรือความสําคัญใน
ตัวตนของบุคคลดังกล/าวข+างต+นด+วย
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คณะผ+ูประเมินได+รับรองว/าได+ทําการประเมิน SAR ตามเกณฑdการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคdการมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก บนฐานความโปร/งใส และยุติธรรมทุกประการ
1.10 ผลงานดีเดFนในรอบปeที่ผFานมา
ผลงานดีเดFน
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดYรับ

สถานศึกษา

โรงเรียนผ/านการประเมินรับตราพระราชทาน
“บ+านนักวิทยาศาสตรdน+อย ประเทศไทย”
(ประกาศ 6 สิงหาคม 2563)
ตราพระราชทาน “บ+านนักวิทยาศาสตรdน+อย
แห/งประเทศไทย”
เกียรติบัตร “บ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยแห/ง
ประเทศไทย”
-

ผูYบริหาร
ครู
นักเรียน

หนFวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
-

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ส5วนที่ 2
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) ระดับ
ปฐมวัยในรอบป†ที่ผ/านมา ซึ่งโรงเรียนได+นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสามารถ มี
รายละเอียดดังต/อไปนี้
ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน
รFองรอยความพยายาม
ที่ตัวบFงชี้คะแนนที่ไดY(รYอยละ)
ระดับคุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
ที่ไดYดำเนินการ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม - โครงการบ+านนักวิทยาศาสตรd
น+อย (ประเทศไทย)
- กิจกรรมออกกำลังกาย
เคลื่อนไหวร/างกายด+วย
เสียงเพลง
-กิจกรรมเต+นรำวันสำคัญ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม - โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
- กิจกรรมมุมประสบการณd
- กิจกรรมประเมินเด็กเปTน
รายบุคคล
- กิจกรรมหิ้วปQ~นโตไปวัด
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ ยอดเยี่ยม - กิจกรรมแหล/งเรียนรู+
ภายในและภายนอกห+องเรียน
- กิจกรรมเล/นปนเรียน
- กิจกรรมรู+จักเปTนรายบุคคล
- กิจกรรมสืบค+นความรู+จากทีวี
จากโครงการและกิจกรรมทีไ่ ด+อ+างถึง ได+ดำเนินการภายใต+การควบคุมตามมาตรการของ
สถานการณdการแพร/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) ใน
รอบป†ที่ผ/านมาระดับปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนได+นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามีรายละเอียด
ดังต/อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
ผลการพัฒนาแนวทางการพัฒนาในอนาคตด+านคุณภาพของเด็ก มาตรฐานและพัฒนาประเด็น
พิจารณาสู/ชิ้นงานที่เปTนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพัฒนาและส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการด+านร/างกายเด็กมี
พัฒนาการด+านอารมณdและจิตใจเด็กมีพัฒนาการด+านสังคมเด็กมีพัฒนาการด+านสติปnญญาโดยศึกษากรอบ
เนื้อหามาตรฐานวางแผนการดำเนินงานแบ/งจัดงานความรับผิดชอบพัฒนาอย/างใกล+ชิดต/อเนื่องเปTนประจำ
ศึกษาค+นคว+าจากเอกสารดูงานนำผลที่ดีที่ได+มาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานประเด็นพิจารณาของโรงเรียน
วางแผนพัฒนาปรับปรุงอย/างต/อเนื่องและมีความยั่งยืนที่ส/งผลต/อผู+เรียนโดยตรงโดยกระบวนการและใช+
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผู+เรียน ร+อยละ 97.29 ขึ้นไปเด็กมีการพัฒนาและส/งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4
ด+าน ด+านร/างกายเด็กมีพัฒนาการด+านอารมณdและจิตใจเด็กมีพัฒนาการด+านสังคมเด็กมีพัฒนาการด+าน
สติปnญญาผ/านการจัดกิจกรรม 6 หลัก อยู/ภายใต+การกำกับดูแลให+ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูได+
ผ/านการอบรมในระบบ VDC Conference เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณd การแพร/
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน/า (Covid 19) เพื่อให+สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให+สอดคล+องกับ
ประกาศสถานการณdฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู+ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข+องจากการแพร/
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน/า (Covid 19)
2. ผลการดำเนินงาน
ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการด+านร/างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได+ โรงเรียนจัดให+เด็กได+รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการ
ควบคุมดูแลให+เด็กดื่มนมเปTนประจำทุกวันอย/างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส/วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี
กิจกรรมออกกำลังกายหน+าเสาธงก/อนเข+าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณd ซ/อมแซมสนามเด็กเล/นให+มีความ
ปลอดภัย สะดวก พร+อมใช+งานอยู/ตลอดเวลา ไม/มีจุดที่เปTนอันตราย มีกฎ กติกา ข+อตกลงในการดูแลตนเอง
ให+ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอรdดให+ความรู+แก/เด็กเกี่ยวกับโรคติดต/อในชุมชน โรคติดต/อ
จากการอยู/ร/วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได+ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงคdต/อต+านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรม
สุขภาพดีมีสุขเพื่อส/งเสริมพัฒนาการด+านร/างกายให+กับเด็ก และได+รับความร/วมมือจากโรงพยาบาลส/งเสริม
สุขภาพตำบลโคกม/วง ในการดูแลส/งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส/งเสริมให+เด็กได+เล/น
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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กีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให+เข+าร/วมการแข/งขันกีฬาในระดับอำเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู+สู/โลก
กว+าง เพื่อส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการด+านสังคม ช/วยเหลือตนเอง เปTนสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง
มีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว+ ทักทาย ช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
สามารถรับประทานอาหารด+วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู+จักดูแลรักษาความสะอาด
ทั้งภายในและนอกห+องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ/งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู+จักช/วยเหลือ แบ/งปnนเพื่อนใน
ห+องเรียน ทำงานร/วมกับเพื่อน ๆ ได+ โดยการใช+กิจกรรมกลุ/มในการจัดประสบการณd การเรียนรู+ รู+จักเก็บ
ของเล/น สิ่งของเครื่องใช+ ของตน และของส/วนรวม ปลูกฝnงให+นักเรียนรู+จักประเพณีวัฒนธรรม ด+วยกิจกรรม
อนุรักษdวัฒนธรรมไทย รู+จักทดแทนบุญคุณพ/อ แม/ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญแห/งชาติชาติ กิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช/น วันแม/ วันไหว+ครู วันเข+าพรรษา ส/งเสริมพัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ
ปลูกฝnงให+เด็กมีความซื่อสัตยdสุจริต ไม/เอาสิ่งของของผู+อื่นมาเปTนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล+าพูด
กล+าแสดงออก ยิ้มแย+มแจ/มใส มีการจัดกิจกรรมทางด+านศิลปะ ดนตรี ให+นักเรียนได+วาดภาพ ระบายสี เพื่อ
สร+างจินตนาการและมีอารมณdผ/องใส ให+เด็กได+ทำกิจกรรมด+วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธdที่ดีกับเพื่อน
ทั ้ ง ในและนอกห+ อ งเรี ย น โดยครู ไ ด+ ด ำเนิ น การจั ด ประสบการณd ก ารเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด
ประสบการณdการเรียนรู+ และมีการจัดกิจกรรมร+อง เล/น เต+น อ/าน ให+เด็กได+แสดงออกตามศักยภาพของตน
โรงเรียนได+ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู+
ได+ โดยการเข+าร/วมโครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยแห/งประเทศไทย โครงการค/ายวิทยาศาสตรd (day
camp) ทำให+เด็กได+ฝ^กปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร+างสรรคd รู+จักแก+ปnญหา และรู+จักหา
คำตอบ มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู+ โดยส/งเสริมให+เด็กมีความสนใจเรียนรู+สิ่งต/าง ๆ รอบตัว
กล+าซักถามเพื่อค+นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส/งเสริมให+เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัย
รักการอ/าน ส/งเสริมให+เด็กอ/านนิทานและเล/านิทานที่ตนเองอ/านให+ครูและเพื่อนฟnง มีการส/งเสริมสนับสนุน
ให+เด็กเข+าร/วมกิจกรรมการแข/งขันทักษะทางวิชาการในระดับต/าง ๆ มีการสร+างสรรคdผลงานด+านศิลปะโดย
การวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส/งเสริมให+เด็กได+เสนอผลงานด+วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัด
กิจกรรมการเรียนรู+นอกห+องเรียนเพื่อให+เด็กได+ปฏิสัมพันธdกับบุคคลภายนอก เรียนรู+นอกสถานที่ แก+ปnญหา
ในสถานการณdจริง
3. จุดเดFน
เด็กมีน้ำหนัก ส/วนสูงตามเกณฑdมาตรฐาน เคลื่อนไหวร/างกายคล/องแคล/ว ทรงตัวได+ดี ใช+มือและ
ตาประสานสัมพันธdได+ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส/วนตนและปฏิบัติจนเปTนนิสัย ปฏิบัติตนตามข+อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต/อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล+อม และ
สถานการณdที่เสี่ยงอันตราย เช/น สนามเด็กเล/น เปTนต+น
เด็กร/าเริงแจ/มใส แสดงอารมณdความรู+สึกได+เหมาะสม รู+จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู+อื่น มีจิตสำนึกและค/านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล+าพูด กล+า
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แสดงออก ช/วยเหลือแบ/งปnน เคารพสิทธิ รู+หน+าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยdสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
เด็กช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส/วน
ร/วมดูแลรักษาสิ่งแวดล+อมในและนอกห+องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช/น การไหว+ การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/ เปTนต+น ยอมรับหรือเคารพความแตกต/างระหว/างบุคคล เช/น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปTนต+น เล/นและทำงานร/วมกับผู+อื่นได+ แก+ไขข+อ
ขัดแย+ง โดยปราศจากการใช+ความรุนแรง เด็กสนทนาโต+ตอบและเล/าเรื่องให+ผู+อื่นเข+าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค+นหาคำตอบ อ/านนิทานและเล/าเรื่องที่ตนเองอ/านได+เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรdและวิทยาศาสตรd การคิดแก+ปnญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง/ายๆ ได+ สร+างสรรคdผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช/น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท/าทาง การเล/นอิสระ เปTนต+น และใช+สื่อเทคโนโลยี เช/น แว/นขยาย แม/เหล็ก กล+องดิจิตอล เปTน
ต+น เปTนเครื่องมือในการเรียนรู+และแสวงหาความรู+ได+
4. จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมทักษะกระบวนการให+มีความหลากหลายมากขึ้ น
และจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมให+ครอบครัวหรือผู+ปกครอง ชุมชน และผู+ที่มีส/วนเกี่ยวข+องกับเด็ก เข+ามามีส/วน
ร/วมในการเสริมสร+างพัฒนาการด+านร/างกาย จิตใจ อารมณd สังคม และสติปnญญาให+แก/เด็กอย/างต/อเนื่อง
ทั้งนี้โดยมุ/งเน+นให+เด็กมีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมตามช/วงวัย เช/น กิจกรรมสร+าง/จัดหาสื่อเสริมพัฒนาการ
ทางด+านจิตใจ อารมณdโดยใช+สื่อ ICT, กิจกรรมเล/านิทานคุณธรรมธรรมให+ลูกฟnง, กิจกรรมแบ/งปnนนี่ของฉัน
นั่นให+เธอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา และแนวทางในอนาคต ด+านการบริหารและจัดการศึกษา ภาระงานการรักษา
มาตรฐานและพัฒนาประเด็นพิจารณาสู/ชิ้นงานที่เปTนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพัฒนาและส/งเสริมครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู+บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการสถานศึกษา และผู+ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู+ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู+เรียนอย/างรอบด+าน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล+อมและการ
บริการที่ส/งเสริมให+ผู+เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยศึกษากรอบเนื้อหามาตรฐานวางแผนการดำเนินงาน แบ/งจัดงานความ
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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รับผิดชอบ พัฒนาอย/างใกล+ชิดต/อเนื่องเปTนประจำ ศึกษาค+นคว+าจากเอกสาร ดูงาน นำผลที่ดีที่ได+มาพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานประเด็นพิจารณาของโรงเรียนวางแผนพัฒนาปรับปรุงอย/างต/อเนื่องและมีความยั่งยืนที่
ส/งผลต/อการจัดการศึกษาโดยตรง โดยกระบวนการและใช+วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม รYอยละ 96.21 ของ
โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด+านสอดคล+องกับบริบทของท+องถิ่นสามารถจัดครูให+เพียงพอ
กับชั้นเรียนเพื่อส/งเสริมให+ครูมคี วามเชี่ยวชาญด+านการจัดประสบการณdยังช/วยจัดสภาพแวดล+อมและสื่อเพื่อ
การเรียนรู+อย/างปลอดภัยและเพียงพอและให+บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู+เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณdสำหรับครูครบชั้นให+มีระบบบริหารคุณภาพที่เปQดโอกาสให+ผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•าย
มีส/วนร/วม
2. ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานในอนาคต (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดปฐมวัย
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู+(พัฒนาบุคลากร)
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให+มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนดของ
กฎกระทรวง
2.1 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
3. โครงการส/งเสริมให+คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู+ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน+าที่อย/างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.1 โครงการสร+างความสัมพันธdระหว/างโรงเรียนกับชุมชน
3. จุดเดFน
โรงเรียนได+ดำเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 วิเคราะหdตัวชี้วัดหน/วย
การจัดประสบการณdการเรียนรู+นำเสนอต/อคณะกรรมการสถานศึกษาให+ความเห็นชอบโดยทุกฝ•ายมีส/วนร/วมใน
การพัฒนาเด็ก ครูศึกษาและตระหนักในความรู+ความเข+าใจในหลักการปฐมวัยโดยมีการวางแผนดำเนินงาน
ตรวจสอบและปรับปรุงการจัดกิจกรรมให+ดีขึ้นอย/างต/อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กอย/างรอบด+าน ปรับหลักสูตร
ปฐมวัยให+สอดคล+องกับท+องถิ่น นิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนให+สอดคล+องกับหลักสูตร ครูมี
ความรู+ความเข+าใจปรัชญาหลักการจุดหมายและสาระการเรียนรู+ของหลักสูตรปฐมวัย สามารถนำความรู+ไป
ประยุกตdใช+และเชื่อมโยงความรู+ความเข+าใจสู/การจัดทำหน/วยการจัดประสบการณdการเรียนรู+ การจัดกิจกรรม
ประจำวันและการประเมินพัฒนาการเด็กได+อย/างชัดเจน จัดทำแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ที่
สอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด+าน สอดคล+องกับความ
แตกต/างระหว/างบุคคล ครูบริหารจัดการชั้นเรียน มีร/องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได+และนำผลที่ได+มา
ปรับปรุงพัฒนาจนเปTนที่ยอมรับและเปTนแบบอย/างได+ ครูใช+สื่อและเทคโนโลยีอย/างหลากหลายมีคุณภาพ
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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และมีความเหมาะสมกับวัยสอดคล+องกับกิจกรรมการจัดประสบการณdและพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด+าน สื่อมี
ความปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอกับเด็ก มีการนำผลการใช+สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อจนได+รับการ
ยอมรับและมีการเผยแพร/ ครูใช+เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด+าน ครูทำวิจัยในระดับชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบอย/างน+อยป†ละ 1 ครั้ง และเข+ารับ การอบรมจาก
หน/วยงานอื่นๆ ที่จัดขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธdระหว/างโรงเรียนกับผู+ปกครอง จัดทำข+อมูล
นักเรียนเปTนรายบุคคลจัดทำเครื่องมือ สื่อ ประเมินพัฒนาการของเด็กอย/างต/อเนื่อง
4. จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรดำเนินการจัดทำแผนขอสนับสนุนอัตรากำลังจากต+นสังกัด พัฒนาครูให+มีความรู+
ความเข+ าใจเกี ่ ยวกั บการจั ดประสบการณd การเรี ยนรู + มากขึ ้ น และจั ด ทำแผนพั ฒ นาครู เ พื ่ อ ยกระดั บ
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการติดตามนิเทศการสอนของครูอย/างเปTนระบบรวมทั้งมี
กิจกรรมต/างๆ ของเด็กตามที่กำหนดในหลักสูตรออกมาเปTนภาพรวม ได+จัดกิจกรรมประสานผู+ปกครอง
ชุมชนให+มามีส/วนร/วมมากขึ้นและสร+างความตระหนักให+กับการร/วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ปรับหลักสูตรปฐมวัยโดยการมีส/วนร/วมของภูมิปnญญาท+องถิ่น
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาโดยโรงเรียนพัฒนาและส/งเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน+าที่อย/างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นำผลที่ดีที่ได+มาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานประเด็นพิจารณาของโรงเรียน
วางแผนพัฒนาปรับปรุงอย/างต/อเนื่องและมีความยั่งยืนที่ส/งผลต/อการจัดการศึกษาโดยตรง โดยกระบวนการ
และใช+วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
2. ผลการดำเนินงาน
ร+อยละ 100 ของครูในการจัดประสบการณdที่ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการทุกด+านอย/างสมดุลเต็ม
ศักยภาพโดยการสร+างโอกาสให+เด็กได+รับประสบการณdตรง เล/นและปฏิบัติอย/างมีความสุข จากการอบรม
ของครูซึ่งครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต/อการเรียนรู+ ใช+สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาการครบทั้ง
4 ด+านของเด็กในการจัดกิจกรรมผ/านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณdและพัฒนาเด็ก
3. จุดเดFน
โรงเรียนพัฒนาและส/งเสริม สถานศึกษามีการสร+าง ส/งเสริม สนับสนุนให+สถานศึกษาเปTนสังคม
แห/งการเรียนรู+ มีการสร+างและพัฒนาแหล/งเรียนรู+ภายในสถานศึกษาและใช+ประโยชนdจากแหล/งเรียนรู+ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู+ของผู+เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู+ที่
เกี่ยวข+อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว/างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว/างสถานศึกษากับครอบครัว
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)

17

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ประจำปHการศึกษา 2564

ชุมชนและองคdกรที่เกี่ยวข+อง โดยศึกษากรอบเนื้อหามาตรฐานวางแผนการดำเนินงาน แบ/งจัดงานความ
รับผิดชอบ พัฒนาอย/างใกล+ชิดต/อเนื่องเปTนประจำ ศึกษาค+นคว+าจากเอกสาร ดูงาน นำผลที่ดีที่ได+มาพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานตัวบ/งชี้ของโรงเรียนวางแผนปรับปรุงพัฒนาอย/างต/อเนื่องและมีความยั่งยืนที่ส/งผลต/อการ
จัดการศึกษาโดยตรงโดยกระบวนการและใช+วิธีการที่เหมาะสม
4. จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน+นให+ผู+เรียนได+มีความสามารถในการคิดวิเคราะหd คิดสังเคราะหdอย/าง
หลากหลาย และ ใช+แหล/งเรียนรู+ในการพัฒนาตนเอง
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนใน ระดับชั้น อบ.2-3 ให+สามารถนำเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู+อย/างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก+ปnญหาตามสถานการณd ได+อย/างเหมาะสม
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน ในระดับชั้น อบ.2-3 ให+มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต/อความเปTน
ไทย ไม/หลงใหลกับค/านิยมต/างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทำให+ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด+วยวิธี หลากหลาย สอดคล+องกับมาตรฐานการเรียนรู+ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ^กให+นักเรียนได+คิดวิเคราะหdหาความรู+จากแหล/งเรียนรู+ สื่อ เทคโนโลยีให+
มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล/งเรียนรู+ จัดเตรียมห+องปฏิบัติการให+อยู/ในสภาพดีและพร+อมใช+งานเสมอ
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู+ ของผู+เรียนอบ.2-3 ด+วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล+องกับมาตรฐานการเรียนรู+ และธรรมชาติวิชา
6. ครูควรพัฒนาแหล/งเรียนรูใ+ ห+มคี วามหลากหลายสอดคล+องกับธรรมชาติการเรียนรูข+ องเด็ก และ
ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานอย/างต/อเนื่อง เพื่อให+เด็กมีคุณภาพและพัฒนาการที่พร+อมจะศึกษา
ต/อในระดับที่สูงขึ้นต/อไป
7. ครูควรนำภูมิปnญญาท+องถิ่นให+เข+ามา มีส/วนร/วมในการจัดกิจกรรมให+นักเรียนอบ.1 – อบ.2
และอบ.3 ได+เรียนรู+
8. ครูควรให+ข+อมูลย+อนกลับแก/นักเรียนอบ.2 – อบ.3 ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช+พัฒนาตนเอง
ครูวิเคราะหdข+อมูลเด็กเปTนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ จากการวิเคราะหd
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคdในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด+าน
ทั้งด+านร/างกาย ด+านอารมณd จิตใจ ด+านสังคม และด+านสติปnญญา ให+เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย/าง
อิสระ ตามความต+องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต/อวิธีการเรียนรู+ของเด็กเปTนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลาย เด็กได+เลือกเล/น เรียนรู+ ลงมือ กระทำ และสร+างองคd
ความรู+ด+วยตนเอง จัดบรรยากาศห+องเรียนได+เอื้อต/อการเรียนรู+สะอาด อากาศถ/ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณdและการจัดกิจกรรม เด็กมีส/วนร/วม ในการจัดสภาพแวดล+อมใน
ห+องเรียน เช/น ปbายนิเทศ การดูแลต+นไม+ เปTนต+น ครูใช+สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับช/วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู+ของเด็ก เช/น กล+องดิจิตอล คอมพิวเตอรdสำหรับการเรียนรู+กลุ/มย/อย สื่อ
ของเล/นที่กระตุ+นให+คิดและหาคำตอบ เปTนต+น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม/ใช+แบบทดสอบ วิเคราะหdผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู+ปกครอง
และผู+เกี่ยวข+อง มีส/วนร/วม และนำผลการประเมินที่ได+ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู+การจัด
ประสบการณdที่มีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ระดับปฐมวัย
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูFในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการประเมินมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ) ประจำปeการศึกษา 2564
มาตรฐาน/ตัวบFงชี้
คFาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1
1.1 มี ก ารพั ฒ นาการด+ า นร/ า งกาย แข็ ง แรง มี ส ุ ข นิ ส ั ย ที ่ ด ี และดู แ ลความ
ปลอดภัยของตนเองได+
1.2 มีการพัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณdได+
1.3 มีการพัฒนาการด+านสังคม ช/วยแหลือตนเอง และเปTนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู+ได+
คFาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด+าน สอดคล+องกับบริบทของท+องถิ่น
2.2 จัดครูให+เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส/งเสริมให+ครูมีความเชี่ยวชาญด+านการจัดประสบการณd
2.4 จัดสภาพแวดล+อมและสื่อเพื่อการเรียนรู+ อย/างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให+บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู+เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณd
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปQดโอกาสให+ผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
คFาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
3.1 จัดประสบการณdที่ส/งเสริมให+เด็กมีการพัฒนาการทุกด+านอย/างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร+างโอกาสให+เด็กได+รับประสบการณdตรง เล/นและปฏิบัติอย/างมีความสุข

98.43

ยอดเยี่ยม

100
100
91.96
97.60

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

97.29
100
90.00
90.00
100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100
96.22

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม
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ผลการประเมินมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ) ประจำปeการศึกษา 2564
มาตรฐาน/ตัวบFงชี้
คFาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต/อการเรียนรู+ใช+สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
100
ยอดเยี่ยม
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไป 100
ยอดเยี่ยม
ปรับปรุงการจัดประสบการณdและพัฒนาเด็ก
คFาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
100
ยอดเยี่ยม
รวมคFาคะแนน/ระดับคุณภาพ
97.94 ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
97.94 ยอดเยี่ยม
ของสถานศึกษา
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ส5วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต-องการการช5วยเหลือ
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถือเปTนข+อมูลสารสนเทศสำคัญที่
สถานศึกษาจะต+องนำไปวิเคราะหd สังเคราะหdเพื่อสรุปนำไปสู/การเชื่อมโยงหรือสะท+อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช+ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด/น จุดควรพัฒนา ของแต/ละมาตรฐาน พร+อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต+องการการ
ช/วยเหลือได+ดังนี้
3.1 สรุปผลระดับปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบFงชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณdที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ
รวมคFาคะแนน/ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมินปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

คFาเฉลี่ย
97.60
96.22
100
97.94
97.94

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. คุณภาพของเด็ก
ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการด+านร/างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี กระตุ+นให+สมองได+รับการพัฒนา
อย/างเต็มที่ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได+ พัฒนาด+านจิตใจและอารมณd ให+เปTนผู+ที่มีความรู+สึกที่ดีต/อ
ตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร/าเริงแจ/มใส สามารถควบคุมอารมณdตนเองได+ พัฒนาโรงเรียนจัดให+เด็กได+รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให+เด็กดื่มนมเปTน
ประจำทุกวันอย/างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส/วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน+า
เสาธงก/อนเข+าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณd ซ/อมแซมสนามเด็กเล/นให+มีความปลอดภัย สะดวก พร+อมใช+งาน
อยู/ตลอดเวลา ไม/มีจุดที่เปTนอันตราย มีกฎ กติกา ข+อตกลงในการดูแลตนเองให+ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอรdดให+ความรู+แก/เด็กเกี่ยวกับโรคติดต/อในชุมชน โรคติดต/อจากการอยู/ร/วมกัน อุบัติเหตุ
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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ที่เกิดขึ้นได+ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงคdต/อต+านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส/งเสริม
พัฒนาการด+านร/างกายให+กับเด็ก และได+รับความร/วมมือจากโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตำบลจองถนน ใน
การดูแลส/งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส/งเสริมให+เด็กได+เล/นกีฬาตามความสามารถ
สนับสนุนให+เข+าร/วมการแข/งขันกีฬาในระดับอำเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู+สู/โลกกว+าง เพื่อส/งเสริมให+เด็กมี
พัฒนาการด+านสังคม ช/วยเหลือตนเอง เปTนสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/ มี
มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว+ ทักทาย ช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหาร
ด+วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู+จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห+องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ/งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู+จักช/วยเหลือ แบ/งปnนเพื่อนในห+องเรียน ทำงาน
ร/วมกับเพื่อนๆ ได+ โดยการใช+กิจกรรมกลุ/มในการจัดประสบการณd การเรียนรู+ รู+จักเก็บของเล/น สิ่งของ
เครื่องใช+ ของตน และของส/วนรวม ปลูกฝnงให+นักเรียนรู+จักประเพณีวัฒนธรรม ด+วยกิจกรรมอนุรักษd
วัฒนธรรมไทย รู+จักทดแทนบุญคุณพ/อ แม/ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญmทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช/น วันแม/ วันไหว+ครู วันเข+าพรรษา ส/งเสริมพัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ ปลูกฝnงให+เด็กมี
ความซื่อสัตยdสุจริต ไม/เอาสิ่งของของผู+อื่นมาเปTนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล+าพูด กล+าแสดงออก
ยิ้มแย+มแจ/มใส มีการจัดกิจกรรมทางด+านศิลปะ ดนตรี ให+นักเรียนได+วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร+างจินตนาการ
และมีอารมณdผ/องใส ให+เด็กได+ทำกิจกรรมด+วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธdที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอก
ห+องเรียน โดยครูได+ดำเนินการจัดประสบการณdการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+
และมีการจัดกิจกรรมร+อง เล/น เต+น อ/าน ให+เด็กได+แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียนได+ส/งเสริมให+
เด็กมีพัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู+ได+ โดยการเข+าร/วม
โครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยแห/งประเทศไทย โครงการค/ายวิทยาศาสตรd ทำให+เด็กได+ฝ^กปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร+างสรรคd รู+จักแก+ปnญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู+ โดย
ส/งเสริมให+เด็กมีความสนใจเรียนรู+สิ่งต/าง ๆ รอบตัว กล+าซักถามเพื่อค+นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรัก
ภาษาไทย เพื่อส/งเสริมให+เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ/าน ส/งเสริมให+เด็กอ/านนิทานและเล/านิทานที่
ตนเองอ/านให+ครูและเพื่อนฟnง มีการส/งเสริมสนับสนุนให+เด็กเข+าร/วมกิจกรรมการแข/งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต/าง ๆ มีการสร+างสรรคdผลงานด+านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส/งเสริมให+
เด็กได+เสนอผลงานด+วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู+นอกห+อ งเรียนเพื่อให+เด็กได+
ปฏิสัมพันธdกับบุคคลภายนอก เรียนรู+นอกสถานที่ แก+ปnญหาในสถานการณdจริง
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
- การพัฒนาบุคลากรโดยส/งเข+ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู+ในงานที่ได+รับ มอบหมาย ติดตาม
ผลการนำไปใช+และผลที่เกิดกับผู+เรียนอย/างต/อเนื่อง
- การพัฒนาสถานศึกษาให+เปTนสังคมแห/งการเรียนรู+ของชุมชน
การจัดทำโครงการต/าง ๆ ในการยกระดับ กระบวนการบริหารและการจัดการให+ดียิ่งขึ้น
1. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดปฐมวัย
โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)
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1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู+(พัฒนาบุคลากร)
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให+มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนด
ของกฎกระทรวง
2.1 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
3. โครงการส/งเสริมให+คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู+ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน+าที่อย/างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.1 โครงการสร+างความสัมพันธdระหว/างโรงเรียนกับชุมชน
3. การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่เน+นการพัฒนาผู+เรียนเปTนรายบุคคลให+ชัดเจนขึ้น
2. การส/งเสริมให+ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู+โดยเน+นผู+เรียนเปTนสำคัญ การ
จัดทำการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู+เรียนให+สามารถเรียนรู+ได+เต็มศักยภาพ
ได+จัดทำโครงการต/าง ๆ เพื่อการจัดประสบการณdที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ ให+ดียิ่งขึ้น
1. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดปฐมวัย
1.1 โครงการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.2 โครงการบ+านนักวิทยาศาสตรdน+อยประเทศไทย
1.3 โครงการหิ้วปQ~นโตไปวัด
1.4 โครงการทัศนศึกษาแหล/งเรียนรู+(ก/อนประถม/ประถม)
2. โครงการส/งเสริมครูให+ปฏิบัติงานตามบทบาทหน+าที่อย/างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู+(พัฒนาบุคลากร)
3.3 จุดเดFนและจุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จุดเดFน
เด็กมีน้ำหนัก ส/วนสูงตามเกณฑdมาตรฐาน เคลื่อนไหวร/างกายคล/องแคล/ว ทรงตัวได+ดี ใช+มือและ
ตาประสานสัมพันธdได+ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส/วนตนและปฏิบัติจนเปTนนิสัย ปฏิบัติตนตามข+อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต/อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล+อม และ
สถานการณdที่เสี่ยงอันตราย เช/น สนามเด็กเล/น เปTนต+น
เด็กร/าเริงแจ/มใส แสดงอารมณdความรู+สึกได+เหมาะสม รู+จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู+อื่น มีจิตสำนึกและค/านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล+าพูด กล+า
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แสดงออก ช/วยเหลือแบ/งปnน เคารพสิทธิ รู+หน+าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยdสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
เด็กช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส/วน
ร/วมดูแลรักษาสิ่งแวดล+อมในและนอกห+องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช/น การไหว+ การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/ เปTนต+น ยอมรับหรือเคารพความแตกต/างระหว/างบุคคล เช/น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปTนต+น เล/นและทำงานร/วมกับผู+อื่นได+ แก+ไขข+อ
ขัดแย+ง โดยปราศจากการใช+ความรุนแรง เด็กสนทนาโต+ตอบและเล/าเรื่องให+ผู+อื่นเข+าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค+นหาคำตอบ อ/านนิทานและเล/าเรื่องที่ตนเองอ/านได+เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรdและวิทยาศาสตรd การคิดแก+ปnญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง/ายๆ ได+ สร+างสรรคdผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช/น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท/าทาง การเล/นอิสระ เปTนต+น และใช+สื่อเทคโนโลยี เช/น แว/นขยาย แม/เหล็ก กล+องดิจิตอล เปTน
ต+น เปTนเครื่องมือในการเรียนรู+และแสวงหาความรู+ได+
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมทักษะกระบวนการให+มีความหลากหลายมากขึ้ น
และจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมให+ครอบครัวหรือผู+ปกครอง ชุมชน และผู+ที่มีส/วนเกี่ยวข+องกับเด็ก เข+ามามีส/วน
ร/วมในการเสริมสร+างพัฒนาการด+านร/างกาย จิตใจ อารมณd สังคม และสติปnญญาให+แก/เด็กอย/างต/อเนื่อง
ทั้งนี้โดยมุ/งเน+นให+เด็กมีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมตามช/วงวัย เช/น กิจกรรมสร+าง/จัดหาสื่อเสริมพัฒนาการ
ทางด+านจิตใจ อารมณdโดยใช+สื่อ ICT, กิจกรรมเล/านิทานคุณธรรมธรรมให+ลูกฟnง, กิจกรรมแบ/งปnนนี่ของฉัน
นั่นให+เธอ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเดFน
โรงเรียนได+ดำเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 วิเคราะหdตัวชี้วัดหน/วย
การจัดประสบการณdการเรียนรู+นำเสนอต/อคณะกรรมการสถานศึกษาให+ความเห็นชอบโดยทุกฝ•ายมีส/วนร/วมใน
การพัฒนาเด็ก ครูศึกษาและตระหนักในความรู+ความเข+าใจในหลักการปฐมวัยโดยมีการวางแผนดำเนินงาน
ตรวจสอบและปรับปรุงการจัดกิจกรรมให+ดีขึ้นอย/างต/อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กอย/างรอบด+าน ปรับหลักสูตร
ปฐมวัยให+สอดคล+องกับท+องถิ่น นิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนให+สอดคล+องกับหลักสูตร ครูมี
ความรู+ความเข+าใจปรัชญาหลักการจุดหมายและสาระการเรียนรู+ของหลักสูตรปฐมวัย สามารถนำความรู+ไป
ประยุกตdใช+และเชื่อมโยงความรู+ความเข+าใจสู/การจัดทำหน/วยการจัดประสบการณdการเรียนรู+ การจัดกิจกรรม
ประจำวันและการประเมินพัฒนาการเด็กได+อย/างชัดเจน จัดทำแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ที่
สอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด+าน สอดคล+องกับความ
แตกต/างระหว/างบุคคล ครูบริหารจัดการชั้นเรียน มีร/องรอยหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได+และนำผลที่ได+มา
ปรับปรุงพัฒนาจนเปTนที่ยอมรับและเปTนแบบอย/างได+ ครูใช+สื่อและเทคโนโลยีอย/างหลากหลายมีคุณภาพ
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และมีความเหมาะสมกับวัยสอดคล+องกับกิจกรรมการจัดประสบการณdและพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด+าน สื่อมี
ความปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอกับเด็ก มีการนำผลการใช+สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อจนได+รับการ
ยอมรับและมีการเผยแพร/ ครูใช+เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด+าน ครูทำวิจัยในระดับชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบอย/างน+อยป†ละ 1 ครั้ง และเข+ารับ การอบรมจาก
หน/วยงานอื่นๆ ที่จัดขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธdระหว/างโรงเรียนกับผู+ปกครอง จัดทำข+อมูล
นักเรียนเปTนรายบุคคลจัดทำเครื่องมือ สื่อ ประเมินพัฒนาการของเด็กอย/างต/อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรดำเนินการจัดทำแผนขอสนับสนุนอัตรากำลังจากต+นสังกัด พัฒนาครูให+มีความรู+
ความเข+ าใจเกี ่ ยวกั บการจั ดประสบการณd การเรี ยนรู + มากขึ ้ น และจั ด ทำแผนพั ฒ นาครู เ พื ่ อ ยกระดั บ
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและการติดตามนิเทศการสอนของครูอย/างเปTนระบบรวมทั้งมี
กิจกรรมต/างๆ ของเด็กตามที่กำหนดในหลักสูตรออกมาเปTนภาพรวม ได+จัดกิจกรรมประสานผู+ปกครอง
ชุมชนให+มามีส/วนร/วมมากขึ้นและสร+างความตระหนักให+กับการร/วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ปรับหลักสูตรปฐมวัยโดยการมีส/วนร/วมของภูมิปnญญาท+องถิ่น
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
จุดเดFน
โรงเรียนพัฒนาและส/งเสริม สถานศึกษามีการสร+าง ส/งเสริม สนับสนุนให+สถานศึกษาเปTนสังคม
แห/งการเรียนรู+ มีการสร+างและพัฒนาแหล/งเรียนรู+ภายในสถานศึกษาและใช+ประโยชนdจากแหล/งเรียนรู+ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู+ของผู+เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู+ที่
เกี่ยวข+อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว/างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว/างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองคdกรที่เกี่ยวข+อง โดยศึกษากรอบเนื้อหามาตรฐานวางแผนการดำเนินงาน แบ/งจัดงานความ
รับผิดชอบ พัฒนาอย/างใกล+ชิดต/อเนื่องเปTนประจำ ศึกษาค+นคว+าจากเอกสาร ดูงาน นำผลที่ดีที่ได+มาพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานตัวบ/งชี้ของโรงเรียนวางแผนปรับปรุงพัฒนาอย/างต/อเนื่องและมีความยั่งยืนที่ส/งผลต/อการ
จัดการศึกษาโดยตรงโดยกระบวนการและใช+วิธีการที่เหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูควรจัดกิจกรรมเน+นให+ผู+เรียนได+มีความสามารถในการคิดวิเคราะหd คิดสังเคราะหdอย/าง
หลากหลาย และ ใช+แหล/งเรียนรู+ในการพัฒนาตนเอง
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนใน ระดับชั้น อบ.2-3 ให+สามารถนำเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู+อย/างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก+ปnญหาตามสถานการณd ได+อย/างเหมาะสม
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน ในระดับชั้น อบ.2-3 ให+มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต/อความเปTน
ไทย ไม/หลงใหลกับค/านิยมต/างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทำให+ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด+วยวิธี หลากหลาย สอดคล+องกับมาตรฐานการเรียนรู+ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝ^กให+นักเรียนได+คิดวิเคราะหdหาความรู+จากแหล/งเรียนรู+ สื่อ เทคโนโลยีให+
มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล/งเรียนรู+ จัดเตรียมห+องปฏิบัติการให+อยู/ในสภาพดีและพร+อมใช+งานเสมอ
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู+ ของผู+เรียนอบ.2-3 ด+วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล+องกับมาตรฐานการเรียนรู+ และธรรมชาติวิชา
6. ครูควรพัฒนาแหล/งเรียนรูใ+ ห+มคี วามหลากหลายสอดคล+องกับธรรมชาติการเรียนรูข+ องเด็ก และ
ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานอย/างต/อเนื่อง เพื่อให+เด็กมีคุณภาพและพัฒนาการที่พร+อมจะศึกษา
ต/อในระดับที่สูงขึ้นต/อไป
7. ครูควรนำภูมิปnญญาท+องถิ่นให+เข+ามา มีส/วนร/วมในการจัดกิจกรรมให+นักเรียนอบ.1 – อบ.2
และอบ.3 ได+เรียนรู+
8. ครูควรให+ข+อมูลย+อนกลับแก/นักเรียน อบ.2 – อบ.3 ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช+พัฒนาตนเอง
ครูวิเคราะหdข+อมูลเด็กเปTนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณdการเรียนรู+ จากการวิเคราะหd
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคdในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด+าน
ทั้งด+านร/างกาย ด+านอารมณd จิตใจ ด+านสังคม และด+านสติปnญญา ให+เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย/าง
อิสระ ตามความต+องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต/อวิธีการเรียนรู+ของเด็กเปTนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลาย เด็กได+เลือกเล/น เรียนรู+ ลงมือ กระทำ และสร+างองคd
ความรู+ด+วยตนเอง จัดบรรยากาศห+องเรียนได+เอื้อต/อการเรียนรู+สะอาด อากาศถ/ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณdและการจัดกิจกรรม เด็กมีส/วนร/วม ในการจัดสภาพแวดล+อมใน
ห+องเรียน เช/น ปbายนิเทศ การดูแลต+นไม+ เปTนต+น ครูใช+สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับช/วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู+ของเด็ก เช/น กล+องดิจิตอล คอมพิวเตอรdสำหรับการเรียนรู+กลุ/มย/อย สื่อ
ของเล/นที่กระตุ+นให+คิดและหาคำตอบ เปTนต+น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ด+วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม/ใช+แบบทดสอบ วิเคราะหdผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู+ปกครอง
และผู+เกี่ยวข+อง มีส/วนร/วม และนำผลการประเมินที่ได+ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู+การจัด
ประสบการณdที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ความตYองการและการชFวยเหลือ
1. การพัฒนาครูผู+สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ ที่สอดคล+องกับการพัฒนา ผู+เรียนในศตวรรษที่ 21
2. การจัดสรรครูผู+สอนให+ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต+องการและจำเปTน
3.การจัดสรรหาสื่อและเทคโนโลยีให+เพียงพอครบชั้นเรียนเพื่อให+ครูได+จัดการเรียนการสอนอย/าง
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ประจำปHการศึกษา 2564

ส5วนที่ 4
ภาคผนวก
4.1 ประกาศ โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานปฐมวัยและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4.2 ประกาศโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เรื่อง การกำหนดค/าเปbาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป†การศึกษา 2561
4.3 คำสั่งแต/งตั้งผู+รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.4 แต/งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู/มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำป†การศึกษา 2564
4.5 คำสั่งแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.6 บันทึกการให+ความเห็นชอบรายงานประจำป†ของสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)
4.7 คณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำป† 2564
4.8 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)

โรงเรียนบ)านโคกม.วง (ดำประชาอุทิศ)

27

ประกาศโรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ)
เรื่อง ใหYใชYมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
............................................................................................

โดยที่มีประกาศใช1กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปLาหมาย และยุทธศาสตรQในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให1ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับกUอน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตUอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให1ใช1มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยQการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2561 จำเปZนต1องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให1สอดคล1องกัน จึงให1ยกเลิกประกาศ โรงเรียนบ1านโคก
มUวง(ดำประชาอุทิศ) เรื่อง ให1ใช1มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการศึกษาแหUงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)
ได1กำหนดการจัดระบบ โครงสร1าง และกระบวนการจัดการศึกษาให1ยึดหลักที่สำคัญข1อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให1หนUวยงานต1น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให1มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให1ถือวUาการประกันคุณภาพภายในเปZน
สUวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต1องดำเนินการอยUางตUอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปdเสนอตUอ
หนUวยงานต1นสังกัดหนUวยงานที่เกี่ยวข1อง และเปeดเผยตUอสาธารณชน เพื่อนำไปสูUการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน 9 (3) มาตรฐาน 48 แหUงพระราชบัญญัติการศึกษาแหUงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให1ใช1มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยQการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ1าน
โคกมUวง (ดำประชาอุทิศ) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ1านโคกมUวง (ดำ
ประชาอุทิศ) จึงประกาศกำหนดเปLาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อใช1เปZนหลักในการเทียบเคียงสำหรับการสUงเสริมและกำกับดูแล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ให1บรรลุความสำเร็จตามเปLาหมายที่กำหนด ตาม
เอกสารแนบท1ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายศุภโชค คงรอด)
ผู1อำนวยการโรงเรียนบ1านโคกมUวง(ดำประชาอุทิศ)

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบทYายประกาศโรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ) ลงวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง ใหYใชYมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดYแกF
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณdที่เน+นเด็กเปTนสำคัญ
แต/ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด+านร/างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได+
1.2 มีพัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณdได+
1.3 มีพัฒนาการด+านสังคม ช/วยเหลือตนเอง และเปTนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู+ได+
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด+าน สอดคล+องกับบริบทของท+องถิ่น
2.2 จัดครูให+เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส/งเสริมให+ครูมีความเชี่ยวชาญด+านการจัดประสบการณd
2.4 จัดสภาพแวดล+อมและสื่อเพื่อการเรียนรู+ อย/างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให+บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู+เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณd
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปQดโอกาสให+ผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
3.1 จัดประสบการณdที่ส/งเสริมให+เด็กมีพัฒนาการทุกด+านอย/างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร+างโอกาสให+เด็กได+รับประสบการณdตรง เล/นและปฏิบัติอย/างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต/อการเรียนรู+ใช+สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณdและพัฒนาเด็ก

ประกาศโรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ)
เรื่อง การกำหนดคFาเป-าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยที่มีประกาศใช+กฎกระทรวงว/าด+วย ระบบ หลักเกณฑd และวิธีการการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม/ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให+เปTนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต/ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
พร+อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ/งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว+จัดให+มีการประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให+มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส/งรายงานผล
การประเมินตนเองให+แก/หน/วยงานต+นสังกัดหรือหน/วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปTนประจำทุกป†
โรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) จึงประกาศการกำหนดค/าเปbาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท+ายประกาศนี้เพื่อเปTนเปbาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในสำหรับป†การศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายศุภโชค คงรอด)
ผู+อำนวยการโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)

เรื่อง การกำหนดคFาเป-าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ)
ระดับปฐมวัย ปeการศึกษา 2564
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีการพัฒนาการด+านร/างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได+
1.2 มีการพัฒนาการด+านอารมณd จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณdได+
1.3 มีการพัฒนาการด+านสังคม ช/วยแหลือตนเอง และเปTน
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด+านสติปnญญา สื่อสารได+ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู+ได+
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด+าน สอดคล+องกับ
บริบทของท+องถิ่น
2.2 จัดครูให+เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส/งเสริมให+ครูมีความเชี่ยวชาญด+านการจัดประสบการณd
2.4 จัดสภาพแวดล+อมและสื่อเพื่อการเรียนรู+ อย/างปลอดภัย
และเพียงพอ
2.5 ให+บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู+เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณd
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปQดโอกาสให+ผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมี
ส/วนร/วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
3.1 จัดประสบการณdที่ส/งเสริมให+เด็กมีการพัฒนาการทุกด+าน
อย/างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร+างโอกาสให+เด็กได+รับประสบการณdตรง เล/นและปฏิบัติ
อย/างมีความสุข
3.3 จั ด บรรยากาศที ่ เ อื ้ อ ต/ อ การเรี ย นรู + ใ ช+ ส ื ่ อ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับวัย

คFาเป-าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

97.29

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

91.73

ยอดเยี่ยม

97.29

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100
91.73
100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

คFาเป-าหมายมาตรฐาน/
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
100
ยอดเยี่ยม
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณdและพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

การกำหนดค5าเปUาหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดYานรFางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดY
เด็กมีน้ำหนัก ส/วนสูงตามเกณฑdมาตรฐาน เคลื่อนไหวร/างกายคล/องแคล/ว ทรงตัวได+ดี ใช+มือ และ
ตาประสานสัมพันธdได+ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส/วนตนและปฏิบัติจนเปTนนิสัย ปฏิบัติตนตามข+อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต/อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล+อม และ
สถานการณdที่เสี่ยงอันตราย
ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

1.1 มีพัฒนาการด+านร/างกาย
- เด็กมีน้ำหนักส/วนสูงเปTนไปตาม
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล เกณฑdมาตรฐาน
ความปลอดภัยของตนเองได+
- เด็กมีทกั ษะการเคลื่อนไหวได+คล/องแคล/ว
ทรงตัวได+ดี
- เด็กใช+มือและตาประสานสัมพันธdได+ดี
- เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส/วนตน
และปฏิบัติตนจนเปTนนิสัย
- เด็กปฏิบัติตนตามข+อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเลี่ยงต/อสภาวะที่
เสี่ยงต/อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
- เด็กระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล+อมและ
สถานการณdที่เสี่ยงอันตราย

ระดับคุณภาพ

90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

1.2 มีพัฒนาการดYานอารมณ* จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ*ไดY
เด็กร/าเริงแจ/มใส แสดงอารมณdความรู+สึกได+เหมาะสม รู+จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู+อื่น มีจิตสำนึกและค/านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล+า
พูด กล+าแสดงออก ช/วยเหลือแบ/งปnน เคารพสิทธิ รู+หน+าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยdสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ที่
1.2

รายการพิจารณา
มีพัฒนาการด+านอารมณd
จิตใจ ควบคุม และแสดง
อารมณdได+

ประเด็นพิจารณา
- เด็กร/าเริงแจ/มใส แสดงอารมณdความรู+สึก
ได+เหมาะสม
- เด็กรู+จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
- เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ
และผลงานของตนเองและผู+อื่น
- เด็กมีจิตสำนึกและค/านิยมที่ดี
- เด็กมีความมั่นใจ กล+าพูด กล+าแสดงออก
ช/วยเหลือแบ/งปnน เคารพสิทธิ รู+หน+าที่
รับผิดชอบ
- เด็กอดทนอดกลั่น ซื่อสัตยdสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด
- เด็กชื่นชม ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ

ระดับคุณภาพ
90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

1.3 มีพัฒนาการดYานสังคม ชFวยเหลือตนเอง และเปcนสมาชิกที่ดีของสังคม
เด็กช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส/วน
ร/วมดูแลรักษาสิ่งแวดล+อมในและนอกห+องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช/น การไหว+ การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/ เปTนต+น ยอมรับหรือเคารพความแตกต/างระหว/างบุคคล เช/น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปTนต+น เล/นและทำงานร/วมกับผู+อื่นได+ แก+ไขข+อ
ขัดแย+ง โดยปราศจากการใช+ความรุนแรง
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
1.3 มีพัฒนาการด+านสังคม
- เด็กช/วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร 90-100 = ยอดเยี่ยม
ช/วยเหลือตนเอง และเปTน
ประจำวัน
75-89 = ดีเลิศ
สมาชิกที่ดีของสังคม
- เด็กมีวินัยในตนเอง ประหยัดและเพียงพอ 60-74 = ดี

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
- เด็กมีส/วนร/วมดูแลรักษาสิ่งแวดล+อมใน
และนอกห+องเรียน
- เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และ
มีสัมมาคารวะกับผู+ใหญ/
- เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต/าง
ระหว/างบุคคล
- เด็กเล/นและทำงานร/วมกับผู+อื่นได+
- เด็กแก+ไขข+อขัดแย+ง โดยปราศจาก
การใช+ความรุนแรง

ระดับคุณภาพ
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

1.4 มีพัฒนาการดYานสติปlญญาสื่อสารไดY มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูYไดY
เด็กสนทนาโต+ตอบและเล/าเรื่องให+ผู+อื่นเข+าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค+นหาคำตอบ อ/านนิทานและเล/าเรื่องที่ตนเองอ/านได+เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรdและวิทยาศาสตรd การคิดแก+ปnญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง/ายๆ ได+ สร+างสรรคdผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช/น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท/าทาง การเล/น
อิสระ เปTนต+น และใช+สื่อเทคโนโลยี เช/น แว/นขยาย แม/เหล็ก กล+องดิจิตอล เปTนต+น เปTนเครื่องมือในการ
เรียนรู+และแสวงหาความรู+ได+
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
1.4 มีพัฒนาการด+านสติปnญญา
- เด็กสนทนาโต+ตอบและเล/าเรื่องให+ผู+อื่น 90-100 = ยอดเยี่ยม
สื่อสารได+ ทีทักษะการคิด
เข+าใจ
75-89 = ดีเลิศ
พื้นฐาน และแสวงหาความรู+ได+ - เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจสงสัย
60-74 = ดี
และพยายามค+นหาคำตอบ
50-59 = ปานกลาง
- เด็กอ/านนิทานและเล/าเรื่องที่ตนเองอ/าน 0-49 = กำลังพัฒนา
ได+เหมาะสมตามวัย
- เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตรdและวิทยาศาสตรd
- เด็กคิดแก+ปnญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง/ายๆได+
- เด็กสร+างสรรคdผลงานตามความคิดสร+าง
และจินตนาการได+

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
- เด็กใช+สื่อเทคโนโลยี เปTนเครื่องมือในการ
เรียนรู+และแสวงหาความรู+ได+

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด+านวิชาการ ด+านครูและ
บุคลากรด+านข+อมูลสารสนเทศ ด+านสภาพแวดล+อมและสื่อเพื่อการเรียนรู+ และด+านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปQดโอกาสให+ผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานอย/างเปTนระบบและต/อเนื่อง เพื่อสร+างความมั่นใจต/อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดYาน สอดคลYองกับบริบทของทYองถิ่น
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+นการเรียนรู+ ผ/านการ
เล/นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต+องการและความแตกต/างของเด็กปกติและกลุ/มเปbาหมายเฉพาะ
และสอดคล+องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท+องถิ่น
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น
ยอดเยี่ยม
พัฒนาการทั้ง 4 ด+าน
และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย
สอดคล+องกับบริบทของ
- สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่
ท+องถิ่น
เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+น
การเรียนรู+ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติ
- หลักสูตรตอบสนองความต+องการและความ
แตกต/างของเด็กปกติและกลุ/มเปbาหมาย
เฉพาะ
- หลักสูตรสอดคล+องกับวิถีชีวิตของครอบครัว
ชุมชนและท+องถิ่น

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น
และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย
- สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่
เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+น
การเรียนรู+ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติ
-หลักสูตรตอบสนองความต+องการและความ
แตกต/างของเด็กปกติและกลุ/มเปbาหมาย
เฉพาะ
- หลักสูตรสอดคล+องกับวิถีชีวิตของครอบครัว
และชุมชน
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น
และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย
- สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่
เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+น
การเรียนรู+ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติ
- หลักสูตรตอบสนองความต+องการและความ
แตกต/างของเด็กปกติและกลุ/มเปbาหมาย
เฉพาะ
-หลักสูตรสอดคล+องกับวิถีชีวิตของครอบครัว
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น
และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย
- สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่
เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+น
การเรียนรู+ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติ
- หลักสูตรตอบสนองความต+องการและความ
แตกต/างของเด็กปกติ
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ/น
และสอดคล+องกับหลักสูตรปฐมวัย
- สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณdที่
เตรียมความพร+อมและไม/เร/งรัดวิชาการ เน+น
การเรียนรู+ผ/านการเล/นและการลงมือปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

2.2 จัดครูใหYเพียงพอกับชั้นเรียน
สถานศึกษาจัดครูให+เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบปฐมวัยหรือผ/านการ
อบรมปฐมวัยอย/างพอเพียงกับชั้นเรียน
ที่

รายการพิจารณา

2.2 จัดครูให+เพียงพอกับชั้นเรียน

ประเด็นพิจารณา

ระดับคุณภาพ

- สถานศึกษาจัดครูได+เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน
- สถานศึกษาจัดครูที่จบปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูที่มีประสบการณdหรือผ/าน
การอบรมปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาจัดครูอย/างเพียงพอครบทุกชั้น
เรียน
- สถานศึกษาจัดครูได+เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน
- สถานศึกษาจัดครูที่จบปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูที่มีประสบการณdหรือผ/าน
การอบรมปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาจัดครูได+เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน
- สถานศึกษาจัดครูที่จบปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูที่มีประสบการณdหรือผ/าน
การอบรมปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูได+เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน
- สถานศึกษาจัดครูที่จบปฐมวัย
- สถานศึกษาจัดครูได+เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

2.3 สFงเสริมใหYครูมีความเชี่ยวชาญดYานการจัดประสบการณ*
พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ความสามารถในการวิเคราะหdและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณdและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช+ประสบการณdสำคัญในการ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปTนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธdที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว
ที่ รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
2.3 ส/งเสริมให+ครูมีความ - พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ความสามารถในการ
ยอดเยี่ยม
เชี่ยวชาญด+านการจัด วิเคราะหd หลักสูตรสถานศึกษา
ประสบการณd
- ครูออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได+เหมาะสม
- ครูมีทักษะในการในการจัดการประสบการณdและ
การประเมินพัฒนาการเด็ก
- ครูใช+ประสบการณdสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
- ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปTนรายบุคคล
- ครูมีปฏิสัมพันธdที่ดีกับเด็ก ผู+ปกครองและครอบครัวของ
เด็ก
- พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ ความสามารถ
ดีเลิศ
ในการวิเคราะหdหลักสูตรสถานศึกษา
- ครูออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได+เหมาะสม
- ครูมีทักษะในการในการจัดการประสบการณdและ
การประเมินพัฒนาการเด็ก
- ครูใช+ประสบการณdสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
- ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปTนรายบุคคล
- พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ความสามารถในการ
ดี
วิเคราะหdหลักสูตรสถานศึกษา
- ครูออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได+เหมาะสม
- ครูมีทักษะในการในการจัดการประสบการณdและการ
ประเมิน พัฒนาการเด็ก
- ครูใช+ประสบการณdสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
-พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ความสามารถในการ
วิเคราะหd หลักสูตรสถานศึกษา
- ครูออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได+เหมาะสม
- ครูมีทักษะในการในการจัดการประสบการณdและ
การประเมินพัฒนาการเด็ก
- พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความรู+ความสามารถใน
การวิเคราะหdหลักสูตรสถานศึกษา
- ครูออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาได+เหมาะสม

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

กำลังพัฒนา

2.4 จัดสภาพแวดลYอมและสื่อเพื่อการเรียนรูY อยFางปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอกห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส/งเสริม
ให+เกิดการเรียนรู+เปTนรายบุคคลและกลุ/ม เล/นแบบร/วมมือร/วมใจ มีมุมประสบการณdหลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู+ เช/น ของเล/น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ป†นป•าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการ
สืบเสาะหาความรู+
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
2.4 จัดสภาพแวดล+อมและ - สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอก
ยอดเยี่ยม
สื่อเพื่อการเรียนรู+
ห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
อย/างปลอดภัย และ
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมส/งเสริมให+เกิดการเรียนรู+
เพียงพอ
เปTนรายบุคลและกลุ/ม เล/นแบบร/วมมือร/วมใจ
- มีมุมประสบการณdครอบคลุมทุกกิจกรรม
- มีสื่อการเรียนรู+อย/างเพียงพอและหลากหลาย
- สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู+
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอก
ดีเลิศ
ห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมส/งเสริมให+เกิดการเรียนรู+
เปTนรายบุคลและกลุ/ม เล/นแบบร/วมมือร/วมใจ
- มีมุมประสบการณdครอบคลุมทุกกิจกรรม
- มีสื่อการเรียนรู+อย/างเพียงพอและหลากหลาย

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอก
ดี
ห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมส/งเสริมให+เกิดการเรียนรู+
เปTนรายบุคลและกลุ/ม เล/นแบบร/วมมือร/วมใจ
- มีมุมประสบการณdครอบคลุมทุกกิจกรรม
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอก
ปานกลาง
ห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมส/งเสริมให+เกิดการเรียนรู+
เปTนรายบุคลและกลุ/ม เล/นแบบร/วมมือร/วมใจ
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล+อมภายในและภายนอก
กำลังพัฒนา
ห+องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย

2.5 ใหYบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูYเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ*สำหรับครู
สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณd เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณdและพัฒนาครู
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
2.5 ให+บริการสื่อเทคโนโลยี - สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อ
ยอดเยี่ยม
สารสนเทศและสื่อการ เทคโนโลยี สารสนเทศ
เรียนรู+เพื่อสนับสนุน
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการวัสดุ
การจัดประสบการณd
อุปกรณdเพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณdอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และส/งเสริมการพัฒนา
ครู
- สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา
สื่อการเรียนรู+
- สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู+

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อ
ดีเลิศ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการวัสดุ
อุปกรณdเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณdอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และส/งเสริมการพัฒนา
ครู
- สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา
สื่อการเรียนรู+
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อ
ดี
เทคโนโลยี สารสนเทศ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการวัสดุ
อุปกรณdเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณdอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และส/งเสริมการพัฒนา
ครู
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อ
ปานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการวัสดุ
อุปกรณdเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณdอย/างเพียงพอ
- สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให+บริการสื่อ
กำลังพัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศ

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เป_ดโอกาสใหYผูYเกี่ยวขYองทุกฝaายมีสFวนรFวม
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล+องกับมาตรฐานปฐมวัย และอัต
ลักษณdที่สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน
ที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป† นำผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู+ปกครองและผู+เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วมและจัดส/งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให+หน/วยงานต+นสังกัด

ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่ - สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพโดยผู+ปกครองและ
ยอดเยี่ยม
เปQดโอกาสให+เกี่ยวข+อง
ผู+ที่เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
ทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
- สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล+องกับมาตรฐานปฐมวัยและอัตลักษณdที่
สถานศึกษากำหนด
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
- มีการดำเนินการตามแผน
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
- มีการติดตามการดำเนินงาน
- จัดทำ/จัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองประจำป†ให+
หน/วยงานต+นสังกัด
- สถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา
- สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพโดยผู+ปกครองและผู+ที่
ดีเลิศ
เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
- สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล+องกับมาตรฐานปฐมวัย
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
- มีการดำเนินการตามแผน
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
- มีการติดตามการดำเนินงาน
- จัดทำ/จัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองประจำป†ให+
หน/วยงานต+นสังกัด
- สถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
-สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพโดยผู+ปกครองและผู+ที่
ดี
เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
- สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล+องกับมาตรฐานปฐมวัย
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
- มีการดำเนินการตามแผน
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
- มีการติดตามการดำเนินงาน
- จัดทำ/จัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองประจำป†ให+
หน/วยงานต+นสังกัด
- สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพโดยผู+ปกครองและผู+
ปานกลาง
ที่เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
- สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
- มีการดำเนินการตามแผน
- จัดทำ/จัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองประจำป†ให+
หน/วยงานต+นสังกัด
- สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพโดยผู+ปกครองและผู+
กำลังพัฒนา
ที่เกี่ยวข+องทุกฝ•ายมีส/วนร/วม
- สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
- มีการดำเนินการตามแผน
- จัดทำ/จัดส/งรายงานผลการประเมินตนเองประจำป†ให+
หน/วยงานต+นสังกัด

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ*ที่เนYนเด็กเปcนสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ*ที่สFงเสริมใหYเด็กมีพัฒนาการทุกดYานอยFางสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูวิเคราะหdข+อมูลเด็กเปTนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณd จากการวิเคราะหd มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคdในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด+าน ทั้งด+าน
ร/างกาย ด+านอารมณd จิตใจ ด+านสังคม และด+านสติปnญญา ไม/มุ/งเน+นการพัฒนาด+านใดด+านหนึ่งเพียงด+าน
เดียว
ที่
รายการพิจารณา
3.1 จัดประสบการณdที่ส/งเสริม
ให+เด็กมีพัฒนาการทุกด+าน
อย/างสมดุลเต็มศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา
- ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณdจาก
การวิเคราะหdมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงคdในหลักสูตรสถานศึกษา
- ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณdที่มี
องคdประกอบครบถ+วน
- ครูจัดกิจกรรมที่ส/งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด+าน

ระดับคุณภาพ
90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

3.2 สรYางโอกาสใหYเด็กไดYรับประสบการณ*ตรง เลFนและปฏิบัติอยFางมีความสุข
ครูจัดประสบการณdที่เชื่อมโยงกับประสบการณdเดิม ให+เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย/าง อิสระ ตาม
ความต+องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต/อวิธีการเรียนรู+ของเด็กเปTนรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลาย เด็กได+เลือกเล/น เรียนรู+ ลงมือ กระทำ และสร+างองคdความรู+ ด+วย
ตนเอง
ที่
3.2

รายการพิจารณา
สร+างโอกาสให+เด็กได+รับ
ประสบการณdตรง เล/นและ
ปฏิบัติอย/างมีความสุข

ประเด็นพิจารณา
- ครูจัดประสบการณdที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณdเดิม
- ครูจัดประสบการณdที่เด็กมีโอกาสเลือก
ทำกิจกรรมอย/างอิสระ

ระดับคุณภาพ
90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง

ที่

รายการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
- ครูจัดประสบการณdที่สอดคล+องกับ
0-49 = กำลังพัฒนา
ความต+องการ ความสนใจ
ความสามารถ
ตอบสนองวิธีการเรียนรู+ของเด็กเปTน
รายบุคคล
- ครูจัดประสบการณdหลากหลายรูปแบบ
จากแหล/งเรียนรู+ที่หลากหลาย เด็กได+
เลือกเล/น เรียนรู+ ลงมือปฏิบัติ
- ครูจัดประสบการณdให+เด็กสร+างองคd
ความรู+ด+วยตนเอง

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตFอการเรียนรูYใชYสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครูจัดห+องเรียนให+สะอาด อากาศถ/ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณdและการจัดกิจกรรม เด็กมีส/วนร/วม ในการจัดสภาพแวดล+อมในห+องเรียน เช/นปbายนิเทศ การ
ดูแลต+นไม+ เปTนต+น ครูใช+สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช/วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู+ของ
เด็ก เช/น กล+องดิจิตอล คอมพิวเตอรdสำหรับการเรียนรู+กลุ/มย/อย สื่อของเล/นที่กระตุ+นให+คิดและหาคำตอบ
เปTนต+น
ที่
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต/อ
- ครูจัดห+องเรียนให+สะอาด อากาศถ/ายเท
การเรียนรู+ใช+สื่อและ
ปลอดภัย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย - ครูจัดให+มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก
- ครูจัดให+มีพื้นที่สำหรับมุมประสบการณdและการ
จัดกิจกรรม
- ครูส/งเสริมให+เด็กมีส/วนร/วมในการจัด
สภาพแวดล+อม ในห+องเรียน
- ครูจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับช/วงอายุ ระยะ ความ
สนใจและวิถีการเรียนรู+ของเด็กตามกิจกรรม
เสริมประสบการณd (กิจกรรมวงกลม)
- ครูจัดหาสื่อของเล/นที่กระตุ+นให+คิดและหาคำตอบ

ระดับคุณภาพ
90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

3.4 จัดประสบการณ*ที่สFงเสริมใหYเด็กมีพัฒนาการทุกดYานอยFางสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด+วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย
ไม/ใช+แบบทดสอบ วิเคราะหdผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู+ปกครองและผู+เกี่ยวข+อง มีส/วนร/วม
ที่
รายการพิจารณา
3.4 จัดประสบการณdที่ส/งเสริม
ให+เด็กมีพัฒนาการทุกด+าน
อย/างสมดุลเต็มศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
เสริมประสบการณdและกิจวัตรประจำวัน
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช+
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
- ครูประเมินพัฒนาการเด็กโดยไม/ใช+แบบทดสอบ
- มีการวิเคราะหdผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู+ปกครองและผู+ที่เกี่ยวข+องมีส/วนร/วม
-ครูนำผลการประเมินที่ได+ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ

ระดับคุณภาพ
90-100 = ยอดเยี่ยม
75-89 = ดีเลิศ
60-74 = ดี
50-59 = ปานกลาง
0-49 = กำลังพัฒนา

คำสั่งโรงเรียนบYานโคกมFวง(ดำประชาอุทิศ)
ที่ 14 /2565
เรื่อง แตFงตั้งผูYรับผิดชอบติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
...............................................
ด+วยกระทรวงศึกษาธิการ ได+ออกกฎกระทรวงว/าด+วย ระบบและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ได+กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด+วย 3 มาตรฐาน ทั้งนี้ กำหนดให+มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษาระดับปฐมวัย เรื่องให+ใช+มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เพื่อให+การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ) เปTนไปอย/างมี
ระบบและประสิทธิภาพพร+อมทั้งเกิดประสิทธิผลกับผู+เรียนอย/างสูงสุด จึงแต/งตั้งผู+รับผิดชอบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ประกอบด+วย
1. นายศุภโชค คงรอด
ผอ.ร.ร.บ+านโคกม/วง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี ทองยก
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
3. นางประทีป เอียดหมุน
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
4. นางรัชดา ช/วยเพ็ชร
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
5. นางสาวอุมาภรณd จันทรdโท ครูจ+าง
กรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณd สกุลธนา ครูจ+าง
กรรมการ
7. นางสุมณฑา ราชเมืองขวาง ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการและเลขานุการ
2. งานพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด+วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู+เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู+เรียน ประกอบด+วย
1. นางสุมณฑา ราชเมืองขวาง ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี ทองยก
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
3. นางรัชดา ช/วยเพ็ชร
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
4. นางสาวข/อลีฝ•ะ กะสิรักษd
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการและเลขานุการ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคdของผู+เรียน ประกอบด+วย
1. นางประทีป เอียดหมุน
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี ทองยก
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ

โรงเรียน

3. นางสาววิภา พินกลับ
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิกา ชูอักษร
ธุรการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู+บริหารสถานศึกษา ประกอบด+วย
1. นายศุภโชค คงรอด
ผอ. ร.ร.บ+านโคกม/วง ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี ทองยก
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
3. นางรัชดา ช/วยเพ็ชร
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
4. นางประทีป เอียดหมุน
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
5. นางสุมณฑา ราชเมืองขวาง ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเปTนสำคัญ ประกอบด+วย
1. นางสุมณฑา ราชเมืองขวาง ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี ทองยก
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
3. นางรัชดา ช/วยเพ็ชร
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
4. นางประทีป เอียดหมุน
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
5. นางสาววิภา พินกลับ
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการ
6. นางสาวข/อลีฝ•ะ กะสิรักษd
ครู ร.ร.บ+านโคกม/วง
กรรมการและเลขานุการ
มีหนYาที่
1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ

2. จัดทำเกณฑdมาตรฐาน ตัวบ/งชี้ และเกณฑdการติดตาม ตรวจสอบและและประเมินผล
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตาม
ระบบที่กำหนดไว+
4. รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให+สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน/วยงาน
ที่เกี่ยวข+อง และสาธารณชนทราบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได+รับมอบหมาย
ให+ผู+ที่ได+รับการแต/งตั้งคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน+าที่ให+เกิดประสิทธิภาพอย/างสูงสุด ส/งผลให+ผู+เรียน
ได+พัฒนาให+เปTนคนดี คนเก/ง และมีความสุขเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต/บัดนี้เปTนต+นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายศุภโชค คงรอด)
ผู+อำนวยการโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)

คณะทำงาน
ที่ปรึกษา

นายศุภโชค
นายสุพัฒ

คณะทำงาน

นางสุมณฑา
นางรัชดา
นางสาวข/อลีฝ•ะ
นางสาวณัฎฐิกา
นางสาวอุมาภรณd
นางสาวเยาวลักษณd

คงรอด
ชาตรี
ราชเมืองขวาง
ช/วยเพ็ชร
กะสิรักษd
ชูอักษร
จันทรdโท
สกุลธนา

ผู+อำนวยการโรงเรียนบ+านโคกม/วง(ดำประชาอุทิศ)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ-านโคกม5วง(ดำประชาอุทิศ)
1. นายสุพัฒ
2. นายมนูญ
3. นายสุเทพ
4. นายสมพร
5. นายสมนึก
6. นางภุมริน
7. นายปอง
8. นางรัชดา
9. นายศุภโชค

ชาตรี
สุขรัตนd
นะนุ+ย
เกตุนิ่ม
หนูอุ/น
ชาตรี
ปานเพชร
ช/วยเพ็ชร
คงรอด

ประธานกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู+แทนปกครองท+องถิ่น
กรรมการผู+แทนผู+ปกครอง
กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู+แทนองคdกรศาสนา
กรรมการผู+แทนศิษยdเก/า
กรรมการผู+แทนองคdกรชุมชน
กรรมการผู+แทนครู
กรรมการและเลขานุการ

ภาพประกอบกิจกรรม

เว็บโรงเรียน/ขFาวประชาสัมพันธ*

