
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

ก 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  “ระดับการศึกษาปฐมวัย”  ฉบับนี้                      
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน  ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
ตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมีองค์ประกอบ ๒  ส่วน  ได้แก่   

ส่วน  ๑  บทสรุปของผู้บริหาร   
ส่วน  ๒  รายงานผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก   
โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นข้อมู ล         

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง

หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
         
 
            ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

ข 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศกึษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารบัญ 
 
           หน้า 
 ค าน า 
 สารบัญ 
 

 ส่วนที่  ๑     บทสรุปของผู้บริหาร 
   ตอนที่   ๑    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     ๑ 
   ตอนที่   ๒    การน าเสนอผลการประเมินตนเอง    ๑ 
   

 ส่วนที่  ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 
   ตอนที่   ๑    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     ๗ 
   ตอนที่   ๒    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ๘ 
   ตอนที่   ๓    สรุปผลการพัฒนา     ๒๑ 
 

 ภาคผนวก 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ภาพกิจกรรม 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  

 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา รหัส ๑๙๑๐๐๐๓๐ ท่ีต้ัง ๒๗/๓ หมู่ ๒ ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้                       
จังหวัดสระบุรี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕                          
โทรสาร ๐๓๖-๓๙๑๓๔  E-mail : Anubanboonkhua@hotmail.co.th Website:Boonkuawittaya.com 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๘ เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาลถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวนนักเรียน ๖๐๕ คน  
 

ตอนที่  ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
  

 ๑.  ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ ดีเลิศ  
 

 ๒.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ด้านคุณภาพเด็ก 
         มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มี ๖ กิจกรรม ดังนี้  

   ๑.๑  กิจกรรมแปรงฟัน   
   ๑.๒  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
   ๑.๓  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน  
   ๑.๔  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
   ๑.๕  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย  
   ๑.๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

   

    ๒.  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
      ๒.๑  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  
      ๒.๒  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      ๒.๓  กิจกรรมจิตรกรน้อย   
      ๒.๔  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
      ๒.๕  กิจกรรมบันทึกการส่ือสาร  
      ๒.๖  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน  
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ๓.  โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มี ๑๑  กิจกรรม ดังนี้ 
      ๓.๑  กิจกรรมอังคารบุญ   
      ๓.๒  กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
      ๓.๓  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
      ๓.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
      ๓.๕  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
      ๓.๖  กิจกรรมวันลอยกระทง 
      ๓.๗  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ 
      ๓.๘  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
      ๓.๙  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
      ๓.๑๐  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
      ๓.๑๑  กิจกรรมหน้าเสาธง  

   

    ๔.  โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี  ๘  กิจกรรม 
   ดังนี้ 
      ๔.๑  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
      ๔.๒  กิจกรรมบันทึกความดี 
      ๔.๓  กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
      ๔.๔  กิจกรรมประหยัดน้ า/ไฟ ลดโลกร้อน 
      ๔.๕  กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
      ๔.๖  กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      ๔.๗  กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
      ๔.๘  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 

  

    ๕.  โครงการ English for kids มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
      ๕.๑  กิจกรรมอาเซียน English Camp 
      ๕.๒  กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 
      ๕.๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
      ๕.๔  กิจกรรมเพลงพาเพลิน 
      ๕.๕  กิจกรรม Speech 
      ๕.๖  กิจกรรมจัดแถว ๓  ภาษา 

 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

    ๖.  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
      ๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา 
      ๖.๒  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๖.๓  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 

     ด้านบริหารและการจัดการ 
  มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ โครงการ
ระบบดี โรงเรียน มีคุณภาพ มี ๗  กิจกรรม  ดังนี้ 

      ๑.  กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
      ๒.  กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพภายใน 
      ๓.  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 
      ๔.  กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
      ๕.  กิจกรรมสานสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 
      ๖.  กิจกรรมการควบคุมภายในและลดความเส่ียง 
      ๗.  กิจกรรมนิเทศภายใน 

 

     ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ คือ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย มี  ๖  กิจกรรม ดังนี้   

      ๑.  กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
      ๒.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู เชิญ GURU สู่องค์กร 
      ๓.  กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
      ๔.  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
      ๕.  กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
      ๖.  กิจกรรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
 

 ๓.  โรงเรียนมแีผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึน้กว่าเดิม  ๑  ระดับ 
   จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนมีแผนการพัฒนา ดังนี้ 

    ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
   เด็กได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา จากการลงมือท าเป็นรายบุคคล และการ
เรียนการสอนแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ท่ีเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า
โครงการและกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาดังนี้  

   ๑.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑.๑  กิจกรรมแปรงฟัน   
    ๑.๒  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
    ๑.๓  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน  
    ๑.๔  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
    ๑.๕  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย  
    ๑.๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

   

 ๒.  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มี ๖ กิจกรรม 
ดังนี้ 

       ๒.๑  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  
       ๒.๒  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
       ๒.๓  กิจกรรมจิตรกรน้อย   
       ๒.๔  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
       ๒.๕  กิจกรรมบันทึกการส่ือสาร  
       ๒.๖  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 

   

 ๓.  โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มี ๑๑  กิจกรรม 
ดังนี้ 

       ๓.๑  กิจกรรมอังคารบุญ   
       ๓.๒ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
       ๓.๓  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
       ๓.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
       ๓.๕  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
       ๓.๖  กิจกรรมวันลอยกระทง 
       ๓.๗  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ 
       ๓.๘  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
       ๓.๙  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
       ๓.๑๐  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
       ๓.๑๑  กิจกรรมหน้าเสาธง    



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๔.  โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี  ๘  
กิจกรรม ดังนี้ 

       ๔.๑  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
       ๔.๒  กิจกรรมบันทึกความดี 
       ๔.๓  กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
       ๔.๔  กิจกรรมประหยัดน้ า/ไฟ ลดโลกร้อน 
       ๔.๕  กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
       ๔.๖  กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       ๔.๗  กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
       ๔.๘  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย  

 

      ๕.  โครงการ English for kids มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๕.๑  กิจกรรมอาเซียน English Camp 
       ๕.๒  กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 
       ๕.๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
       ๕.๔  กิจกรรมเพลงพาเพลิน 
       ๕.๕  กิจกรรม Speech 
       ๕.๖  กิจกรรมจัดแถว ๓  ภาษา 

   

      ๖.  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา 
       ๖.๒  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.๓  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 

     ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    โรงเรียนได้จัดห้องเรียนให้พอเหมาะกับจ านวนเด็ก มีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับ   
จัดกิจกรรมต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ด าเนินการจัดท าโครงการระบบ
ดี โรงเรียนมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

     ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติท้ัง
รายบุคคลและ  กลุ่ม  ซึ่งมีท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเน้น
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้ัง ๔ ด้าน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  และจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลักท้ัง ๖ กิจกรรม มีการบันทึกหลังการ



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จัดประสบการณ์และมีบันทึกเอกสารธุรการในช้ันเรียน เช่น บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรม บันทึก
สมรรถภาพของเด็ก บันทึกความดี  สมุดส่ือสาร บันทึกพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน จัดท า
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและมีการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ Project Approach ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของ
เด็กปฐมวัย มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย มีการจัดกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ส ารวจ สังเกต ทดลอง และใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ จัดมุมประสบการณ์
ในห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ   . 
 
       
 
      ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

       ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                                                         วันท่ี ๒๙ เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 
 

 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา        ที่อยู่    ๒๗/๓  หมู่  ๒   ต าบลเสาไห้                
อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี   ๑๘๑๖๐  สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
โทรศัพท์    ๐ -๓๖๓๑ -๙๓๔๕   ,   ๐ -๘๖๗๕ -๐๕๒๙ -๘   โทรสาร    ๐ -๓๖๓๓ -๒๑๖๕                             
E-mail Anubanboonkhua@hotmail.co.th  website www.boonkuawittaya.com                       
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนระดับชั้น   เตรียมอนุบาล                   
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖    

 
๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   -   ผู้บริหาร   จ านวน  ๓ คน 
   -   ครู (บรรจุ)   จ านวน          ๑๙ คน 
   -   บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   ๑ คน 
   -   เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  จ านวน          ๑๖ คน 
    รวม   จ านวน          ๓๙ คน 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
   -   เตรียมอนุบาล   จ านวน  ๓๓ คน 
   -   ก่อนประถมศึกษา  จ านวน         ๑๘๕ คน 
   -   ประถมศึกษา   จ านวน         ๓๘๗ คน 
    รวม   จ านวน         ๖๐๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    
 

  ระดับปฐมวัย 
   ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    

มาตรฐานการศึกษา    :     ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 ๑.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 
    มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

คุณภาพของเด็ก 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน นร.ท่ี
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 
ร้อยละที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย ๑๘๕ ๑๖๓ ๘๘.๑๑ ๔ ดีเลิศ 
๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

๑๘๕ ๑๖๙ ๙๑.๓๕ ๕ ยอดเย่ียม 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม  ๑๘๕ ๑๖๕ ๘๙.๑๙ ๔ ดีเลิศ 
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ๑๘๕ ๑๖๖ ๘๙.๗๓ ๔ ดีเลิศ 

ผลรวมคะแนน ๘๙.๕๙ ๔ ดีเลิศ 
   

กระบวนพัฒนาและผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาล              
บุญเกื้อวิทยา ได้มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ร้อยละ ๘๙.๕๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้นและตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มีหน่วยการเรียนการสอน ๓๘ หน่วย และเด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างอิสระ มีการจัด
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกม
การศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม มีการจัดท าเอกสารธุรการช้ันเรียนทุกระดับช้ัน    
มีการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขเด็กเป็นรายบุคคล และมีโครงการ
กิจกรรมในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยมีโครงการท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมคุณภาพของเด็ก ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มี ๖ กิจกรรม ดังนี้  
    ๑.๑  กิจกรรมแปรงฟัน   
    ๑.๒  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
    ๑.๓  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน  
    ๑.๔  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
    ๑.๕  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย  
    ๑.๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน มีภูมิคุ้มกันและมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้ท าอาหารกลางวันท่ีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ให้เด็กได้รับประทาน มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่าง
สม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวัน
ตอนเช้า ครูประจ าช้ันตรวจสุขภาพก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันและมีการตรวจสุขภาพ                    
จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลเสาไห้ตรวจสุภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ อีกท้ัง
โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ีสะอาด สวยงาม มีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย มีการจัดหา
อุปกรณ์กีฬาให้ เ ด็กไ ด้เล่นตามความสนใจได้เหมาะสมกับวัย  โดยมีกิจกรรมการ                          
จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ท าให้เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย มีความ
อดทน อดกล้ัน รู้จักการรอคอย โรงเรียนสนับสนุนให้เด็กระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒-๓ เรียนว่าย
น้ าในทักษะระดับพื้นฐานและได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ จังหวัด 
และระดับภาค ซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว
การแข่งขันยืนกระโดดสูง การแข่งขันกายบริหารโดยการเต้นแอโรบิค และการเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด  



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๑๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ท้ังนี้เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นก าลังใจให้เด็กในการแข่งขันในระดับ
ต่อไป เป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นขวัญก าลังใจให้กับเด็กได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
เพื่อเติบโตเป็นคนดีคนเก่งพร้อมท่ีจะเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 
   ๒.  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยมี ๖ กิจกรรม 
ดังนี้ 

       ๒.๑  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  
       ๒.๒  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
       ๒.๓  กิจกรรมจิตรกรน้อย   
       ๒.๔  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
       ๒.๕  กิจกรรมบันทึกการส่ือสาร  
       ๒.๖  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 

  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน  คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา              
ท าให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการเล่น การคิด การรู้จัก
แก้ปัญหา และมีความกล้าแสดงออก มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตอาสา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม โดยผลจากโครงการและกิจกรรมนี้ท าให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถในการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล เช่น การแข่งขันเล่านิทาน
ประกอบส่ือ การแข่งขันการปั้นดินน้ ามันได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคท่ีจังหวัด
นครปฐม การแข่งขันวาดภาพระบายสี และการแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ  

      ๓.  โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๓.๑  กิจกรรมอังคารบุญ   
       ๓.๒ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
       ๓.๓  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
       ๓.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
       ๓.๕  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
       ๓.๖  กิจกรรมวันลอยกระทง 
       ๓.๗  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ 
       ๓.๘  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
       ๓.๙  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
       ๓.๑๐  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
       ๓.๑๑  กิจกรรมหน้าเสาธง 
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๑๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมจิตส านึกให้เด็ก     
มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท าให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา          
มีความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ มีการส่งเสริมให้เด็กได้ท าบุญ           
ตักบาตรทุกวันอังคาร และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ฝึกความมีระเบียบวินัย และปลูกฝังให้
เด็กประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีมารยาท เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๓  มีเรียนนาฏศิลป์ตัวน้อยช่วงบ่ายทุกวันพฤหัสบดี นอกจากนี้กิจกรรม
วันลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีความสามัคคี  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติ สามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดประโยชน์               
ต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ 

   ๔.  โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี ๘   
  กิจกรรม ดังนี้ 

       ๔.๑  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
       ๔.๒  กิจกรรมบันทึกความดี 
       ๔.๓  กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
       ๔.๔  กิจกรรมประหยัดน้ า/ไฟ ลดโลกร้อน 
       ๔.๕  กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
       ๔.๖  กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       ๔.๗  กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
       ๔.๘  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 

โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้เด็ก          
น าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพเหมาะสม
ตามวัย เช่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความภาคภูมิใจ มีจิตสาธารณะ มีการฝากเงินใส่
กระปุกออมสินวันละ ๑ บาท ให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออม การรู้คุณค่าการใช้น้ า ใช้ไฟ                 
โดยเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์และฝึกให้เป็นนิสัย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย               
รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

      ๕.  โครงการ English for kids มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๕.๑  กิจกรรมอาเซียน English Camp 
       ๕.๒  กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 
       ๕.๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
       ๕.๔  กิจกรรมเพลงพาเพลิน 
       ๕.๕  กิจกรรม Speech 
       ๕.๖  กิจกรรมจัดแถว ๓  ภาษา 
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๑๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โครงการ English for kids ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการจัดโครงการ/
กิจกรรม เช่น กิจกรรมวันอาเซียน English camp เด็กได้เรียนรู้การแต่งกาย ค าทักทาย        
ธงประจ าชาติ สัตว์และดอกไม้ของแต่ละประเทศ กิจกรรมเพลงพาเพลิน กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศวันละค า เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านเสียงเพลงเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้เด็ก
กล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจในการพูดส่ือสาร การเคล่ือนไหวร่างกายและท าท่าทางประกอบ
เพลง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้ของเด็กนั้น       
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือในหนังสือ การดูภาพ การศึกษาทาง SMART TV  
หรือบทความจากบอร์ด นิทรรศการ แผ่นป้าย เด็กสามารถน าภาษาต่างประเทศไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย  

      ๖.  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา 
       ๖.๒  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.๓  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

     โครงการโลกกว้างทางการศึกษา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง        
ในการจัดประสบการณ์ในช้ันเรียน ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการประชุมครูระดับปฐมวัย 
ประสานงานกับสถานท่ีในการพาเด็กไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ให้สอดคล้องกับหน่วยการจัด
ประสบการณ์ในช้ันเรียน กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง              
จากแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านอาจารย์ทรงชัย  วรรณกุล เด็กเกิดความเข้าใจ               
ในแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีอยู่ใกล้บ้านของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น 
การท าวุ้น การท าขนมไทย โดยบูรณาการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ให้เด็กได้           
ลงมือปฏิบัติจริง 

   

๓.  จุดเด่น 
  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความโดดเด่น
เรื่องมารยาท การไหว้ การทักทาย การพูด มีความสามารถในการเล่านิทานใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้คล่องแคล่ว มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก            
มีสุนทรียภาพที่ดีสมวัย 

     

  ๔.  จุดควรพัฒนา 
     การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ 
   ของเด็กผู้ปกครองยังให้ความร่วมมือและมีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๑๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๕.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
เด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านมารยาทไทย รักความเป็นไทยและวิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เหมาะสมตามกาลเทศะ และมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ท่ีมีความอาวุโส สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทย               
ซึ่งด าเนินการในโครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และโครงการปฐมวัยน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  กิจกรรมอังคารบุญ   
  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์  
   กิจกรรมหนูน้อยลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
  กิจกรรมนักบุญคุณธรรม  

  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  กิจกรรมบันทึกความดี   

  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 
 

ส าหรับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมมารยาทไทยให้กับเด็กทุกคน  
ด าเนินการโดยครูประจ าช้ันให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่   
การกราบ การเดิน การมีสัมมาคารวะ การพูด พบว่าเด็กมีมารยาทงาม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย    
มีน้ าใจ มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร 
รับประทานขนมไทยไม่หวาน สัปดาห์ละ ๓ วัน ทุกวันศุกร์มีการแต่งกาย แบบไท-ยวน และ
มีการละเล่นของไทย เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนไทย มีเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย    
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
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๑๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. ระดับคุณภาพ   ยอดเย่ียม  
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน และ
ไท-ยวน มีหลักสูตรท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดท าแผน   
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ และค านึงถึงความ
แตกต่างของเด็ก มีการบริหารและการจัดการท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู ด้านข้อมูล
สารสนเทศ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน   
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างระบบบริหาร
จัดการและกิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพภายใน มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีการจัดท าโครงการรองรับ
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน คือ โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ เพื่อสนอง  
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
มีการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร    
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก  สามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมและการประเมิน มีการสังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ผู้บริหารมีการนิเทศ
ภายในก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีปฏิทินการนิเทศ โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มีห้องเรียนปรับอากาศ 
ทุกห้องเรียน มีการตกแต่งอาคารสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
ท่ีหลากหลาย และมี ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครูและส่ือการเรียนรู้ส าหรับเ ด็ก เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน              
ส่ือเทคโนโลยี Smart TV เป็นต้น 
 การด าเนินงานของโรงเรียน จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานเป็นฝ่าย และ       
มีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายท่ีชัดเจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ด า เนินการก ากับ ติดตาม นิ เทศ ประเมินผลการจัดประสบการณ์ของครู              
ทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเพื่อนครู น าผล
การนิเทศครูผู้สอนทุกคนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน และครูผู้สอน
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๑๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กับเพื่อนครู ผู้บริหารมีการตรวจแผนการจัดประสบการณ์ของครูทุกสัปดาห์ เพื่อน าข้อมูล
ต่างๆ มาร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ      
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อส้ินปีการศึกษาโรงเรียนได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและครอบคลุม มีการปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง       
ในปัจจุบัน พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพเด็กทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของเด็กทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทุกคน มีการส่งครูและบุคลากร
ทุกคนเข้ารับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพ ครูระดับปฐมวัยผ่านการอบรมครบทุกคน              
อย่างน้อยปีละ ๖๐ ช่ัวโมง ท้ังการเข้าอบรมร่วมกับองค์กร ภายนอกโรงเรียน และเชิญ
วิทยากร  ท่ีมีความรู้ในด้านต่างๆ จากภายนอกเข้ามาให้ความรู้ภายในโรงเรียน สนับสนุนให้
ครู เข้าร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ
บุคคลภายนอก  รวมถึงมีการขยายผลแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับครู ครูกับเพื่อน
ครูเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ และสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาครูทุกๆ ปี สนับสนุน 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน จัดให้มีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง  และการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ต่อไป มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนท่ีประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ         
หาแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โรงเรียนมีการก ากับและติดตาม 
ประเมินผลการบริหารโดยมีการจัดประชุมครู และบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง           
มีการประชุมในช่วงกลางเดือนและทุกส้ินเดือนในช่วงเวลาหลังเลิกปฏิบัติหน้าท่ี มีปฏิทิน
แจ้งการประชุมล่วงหน้าชัดเจนเพื่อติดตามปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ เป็นไป            
ตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะกับการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างชัดเจน อีกท้ังได้มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้         
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๑๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ให้มีความพร้อมกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน           
มี Smart TV เป็นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 
ทุกระดับช้ัน มีห้องสมุดท่ีทันสมัย จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีพร้อมใช้งาน มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็ก ครู และโรงเรียน
โดยมีกล้องวงจรปิดในห้องเรียนทุกห้อง และครอบคลุมบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน              
อย่างท่ัวถึง มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการบริหารจัดการด้านงานธุรการ ด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ผลงานความ
ภาคภูมิใจต่างๆ กิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการ ระบบการวัดและประเมินผล โดยการใช้
แบบสอบถาม และข้อมูลสารสนเทศของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
www.boonkuawittaya.com นอกจากนี้ยัง  มีการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน
ระหว่างผู้บริหารกับครูผ่านกลุ่ม Line ส่วนในระดับห้องเรียนได้ต้ังกลุ่ม Line แต่ละ
ห้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร  ประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร          
มีสมุดส่ือสารระหว่างบ้านกับครูประจ าช้ันให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ รับ - ส่งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

  

  ๓.  จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคในการประชุม       

ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมกลุ่ม การประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและหลักสูตร มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศข่าวสารได้สะดวก
หลายช่องทาง  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารงานตามภ ารกิจ                      
ของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน งานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์สร้างบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ   

  

  ๔.  จุดควรพัฒนา 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
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๑๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ๕.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี หรือดีเลิศ 
 โรงเรียนมีการ จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยเ ดือนละ ๒ ครั้ ง                   
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนา และแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานท่ีผ่านมาในแต่ละสัปดาห์
พร้อมท้ังผลท่ีได้จากการน าส่ิงท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังโรงเรียนมีระบบการบริหารสวัสดิการให้กับครูอย่างมีประสิทธิภาพ              
อาทิ เช่น การท าประกันสุขภาพ การให้สวัสดิการดอกเบี้ยเงินออมของครูทุกคนในแต่ละปี 
ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจเพิ่มมากขึ้น 
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   มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีกระบวนการการจัดประสบการณ์โดยมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ ก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ จัดท า
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านสมวัย การจัด
กิจกรรมก่อนเข้าช้ันเรียนมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ออกก าลังกาย นั่งสมาธิ และมีกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กล่าวค าทักทาย ฝึกการไหว้ ส่ือสารสนทนา         
ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีการโอบกอดแสดงความรักกับเด็กทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน    
ทุกวัน มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
โดยจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้น
ความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีสุข ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และ          
จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตาม              
ความต้องการและความสนใจ เด็กได้เลือกเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการเขียน
บันทึกหลังการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม 
มีการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach เรื่องท่ีเด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้ 
ท าให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง มีโอกาสได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ     
ได้เลือกเรียนรู้ลงมือ กระท าด้วยตนเอง มีการท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดประสบการณ์ ท าให้แก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล เป็นการ
ร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีการเยี่ยมชมห้องเรียน               
การประชุมฝ่าย เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เชิญวิทยากรมาอบรมครู
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และครูมีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์พร้อมมีแฟ้ม
ผลงานของตนเอง มีการบันทึกเอกสารธุรการในช้ันเรียน เช่น บันทึกการด่ืมนม บันทึก              
การตรวจสุขภาพ บันทึกการท าความดี บันทึกการออม  
  มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท
สะดวก ปลอดภัย จัดมุมประสบการณ์ มุมของเล่นให้เด็กได้เรียนปนเล่นอย่างอิสระ        
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พาเด็กไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น แม่น้ าป่าสัก ประเพณีแข่งเรือยาว มีการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาจัดกิจกรรมในห้องเรียน ครูมีการสร้างข้อตกลงกับเด็กทุกครั้งและ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากกิจกรรมกิจวัตรประจ าวันโดยการสังเกต        
การสนทนาโต้ตอบครูใช้ค าถามปลายเปิด ประเมินพัฒนาการจากครู สอบถามข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าผลจากการประเมินไปแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
        

 ๓. จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ ความสามารถ มีความต้ังใจศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งมั่นในการสอน การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ได้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและ
ครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก               
เน้นกระบวนการคิด เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง มีเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ การประเมิน
เด็กด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่เด็ก             
เท่าเทียมกันทุกคน  

 

 ๔.  จุดควรพัฒนา 
      ครูยังขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก         
กลุ่มใหญ่ โดยเด็กได้ลงมือกระท าเพื่อพัฒนาการความคิดรวบยอดของเด็ก 

 

 ๕.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี หรือดีเลิศ 
 ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องจาก
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ สามารถน าความรู้จากการอบรม              
มาขยายผลให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (  Project Approach ) การสอน
แบบโครงการมุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยมีวิธีการจัดการเรียนเป็น ๔ ระยะ คือ  

- ระยะท่ี ๑  เริ่มต้นโครงการ  เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
- ระยะท่ี ๒  ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาท่ีก าหนดจุดประสงค์ว่าต้อง

เรียนรู้อะไร ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา 
- ระยะท่ี ๓  ด าเนินโครงการตามท่ีก าหนด เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เด็ก          

จะได้รับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน เพราะเด็ก 
ได้สนทนา พูดคุย และสืบค้นข้อมูล  
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- ระยะท่ี ๔  สรุปโครงการ ครูและเด็กร่วมกันวางแผนสรุปโครงการ ทบทวน
การปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่  สรุปโครงการโดยให้เด็กน าเสนอผลงาน
ด้วยตนเองต่อครู หรือการจัดแสดงสาธิตผลงาน 

  การจัดการสอนแบบโครงงานของครูสามารถน าไปใช้ให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง 
เกิดแรงจูงใจเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพราะเด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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 ๒.  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

   ๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

   ๒.  น าเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ       
ด้านคุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ด้านคุณภาพเด็กเพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายและมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 
๘๙.๕๙ โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตร มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีโครงการตามจุดเน้นเพื่อสนองกลยุทธ์
ระดับปฐมวัย ๖ กลยุทธ์ คือ  
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ทักษะชีวิต เช่น โครงการหนูน้อยสุขภาพดี บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๕.๐๐ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ 
๙๖.๓๓ โครงการ English for kids บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๖.๑๕    
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการหนูน้อย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๗.๐๐ โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๘.๘๐  
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร โครงการ 
English for kids บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๖.๑๕   
 กลยุทธ์ที่  ๔ เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ         
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๙.๙๙  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
โครงการโลกกว้างทางการศึกษา บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๙๗.๘๐   
 กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธ์ภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจาก               
ทุกภาคส่วน โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายความส าเร็จร้อยละ ๑๐๐
นอกจากนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร และการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดแทรกหน่วยการ           
จัดประสบการณ์ในชุมชน ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
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๒๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วิถีไท-ยวนท่ีสืบทอดต่อกันมา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ปลูกฝังมารยาท การไหว้ สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ การส่งเสริมความเป็นไทย 
 

     ด้านคุณภาพเด็ก  
- พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการ มีโครงการท่ีส าคัญ

ได้แก่ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพ
จากโรงพยาบาลเสาไห้ หลีกเล่ียงการกระท าท่ีน าไปสู่การบาดเจ็บ มีการช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลตนเอง เช่น                
การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ อาหารเสริม (นม) การเข้าห้องน้ า กิจกรรม
แปรงฟัน เด็กแปรงฟันหลังการรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมหนูน้อย    
คนกล้า กิจกรรมกีฬาพาเพลิน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย  
มีการเข้าค่ายเรียนรู้สู่นันทนาการ ผลการด าเนินงานพบว่าเด็กมีสุขภาพกายสมวัย 
เคล่ือนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย             
ของตนเองได้  

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการ มีโครงการ        
ท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการปฐมวัย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
โครงการส่งเสริมศักยภาพพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมจิตกรน้อย  มีการ   
วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ ามัน ตัด ฉีก ปะ กระดาษวัสดุเหลือใช้เป็นรูปต่างๆ 
กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า โดยฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติมีกิจกรรมการแสดงบนเวที      
ผลการด าเนินงานพบว่าเด็กมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อน    
ครูและผู้อื่น รู้จักการควบคุมตนเอง กล้าแสดงออก ท างานหรือสร้างผลงานได้
ตามล าดับจนส าเร็จ 

- พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการ มีโครงการท่ีส าคัญ  
ได้แก่ โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ     
หนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีกิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม    
ฝึกการไหว้ การกราบ การเดิน การแต่งกาย มีสัมมาคารวะ การพูดท่ีไพเราะ 
กิจกรรมไหว้ครูและรับขวัญน้อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมหนูน้อย          
ออมทรัพย์มีการฝากเงินกับครูประจ าช้ัน  กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการแต่งกายแบบไท-ยวนทุกวันศุกร์ กิจกรรมอังคารบุญ     
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๒๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มีการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร  ผลการด าเนินงานพบว่าเด็กรู้จักจัดเก็บของ
เล่นเข้าท่ี รู้จักการรอคอย ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักการเป็นผู้น า    
ผู้ตามท่ีดี มีมารยาทในการรับประทานอาหาร การไหว้ การกล่าวสวัสดี ขอบคุณ  
ขอโทษ ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

- พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการท่ีส า คัญ ได้แก่  
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนอนหนังสือ  
ตัวน้อย กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูจัดกิจกรรม
พัฒนา ได้แก่ การฟังนิทาน การเล่านิทาน กิจกรรมจิตกรน้อยวาดภาพระบายสี 
ตัด ฉีก ปะ การทดลอง การใช้ประสาทสัมผัสท่ี ๕ การใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รูปทรงเลขาคณิต การนับจ านวน เปรียบเทียบจ านวน การปั้นดินน้ ามันสามารถ
บอกสีต่างๆ และบอกสีท่ีตนเองชอบ การเคล่ือนไหวและจังหวะประกอบเพลง   
มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นเกมการศึกษา จับคู่ จ าแนก จัดหมวดหมู่ 
การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย การใช้ท่าทางสัญลักษณ์ การเล่นบทบาทสมมุติ 
เป็นต้น ผลการด าเนินงานพบว่า เด็กสามารถเล่าเรื่องหรือนิทานตามท่ีได้ยินมาได้ 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน สามารถใช้ค าท่ีเรียนรู้ใหม่
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

     ด้านบริหารและการจัดการ   
 โรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการ มีโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการระบบดี  
โรงเรียนมีคุณภาพ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประเมินการใช้หลักสูตรและรายงานการใช้หลักสูตรปฐมวัย  
กิจกรรมควบคุมภายในและลดความเส่ียง กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา                 
และปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ท่ีส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้จัดท าสนามเด็กเล่น กิจกรรมส้วมสุขสันต์ มีการ จัดองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ บริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ      
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป การมอบหมายให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
งานทุกด้าน ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้งบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี 
การจัดซื้อ จัดจ้าง การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ก าหนด
กิจกรรมพัฒนาเด็กตามหลักสูตร กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีการติดตามประเมินผลหลักสูตร
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้ เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาครู             
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๒๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ให้จัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน และองค์กร
ภายนอก ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะพัฒนาเด็กให้มีความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่ว นร่วมในการ
บริหารงานท้ัง ๔ ด้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการอบรมพัฒนา
ตนเองไม่ต่ ากว่าปีละ ๖๐ ช่ัวโมง จัดสภาพอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด           
ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ปลอดภัย อาคารเรียนต้ังอยู่ห่างไกลจากเสียงรบกวน ห่างจาก
อบายมขุ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สวนหย่อม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ 
ให้เด็กได้แสวงหาความรู้ได้ 
 

     การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
 โรงเรียนได้ด าเนินตามโครงการ มีโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย มีกิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู เชิญ GURU 
สู่องค์กร กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมการขอรับใบประกอบวิชาชีพ กิจกรรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้           
จัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และ      
ความพอใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดออม มีวินัย 
สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ ยึดมั่นและช่ืนชมวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันส าคัญให้เด็กได้ร่วมท า
ความดีบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบค้น สืบเสาะหาข้อมูล ส ารวจ          
ต้ังค าถามเพื่อสร้างความเข้าใจส่ิงต่างๆ รอบตัว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะ            
ทางสังคม ช่วยให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น การท ากิจกรรมท้ังเด่ียวและกลุ่ม            
จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ 
และจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายของเด็ก ผลการด าเนินงานพบว่า  
เด็กมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายกลางแจ้ง รู้จักรักษาความสะอาด 
ช่ืนชอบศิลปะ ดนตรี  และเคล่ือนไหวร่างกายได้เหมาะสมกับวั ย เด็กได้ท ากิจกรรม                     
ตามความสนใจ เช่น การร้องเพลง การเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลง การวาดภาพ            
การปั้นดินน้ ามัน การฉีก ตัด ปะ การอ่านหนังสือ เป็นต้น เด็กได้รับการอบรมให้เป็นเด็กดี          
มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน ขยัน ประหยัด ครูมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก            
เป็นแบบอย่างท่ีดี รักเด็ก ปลอบโยน ช่วยเหลือ และมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ และใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีการบันทึกหลังการจัดประสบการณ์และบันทึก
เอกสารธุรการในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ   
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๒๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

        ๓.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ 
จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนมีแผนพัฒนา ดังนี้ 
    ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

การพัฒนาด้านสติปัญญา โดยการลงมือปฏิบัติท้ังรายบุคคลและการจัดการ
เรียนการสอนแบบกลุ่ม  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ท่ีเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ดังนี้  

   ๑.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑.๑  กิจกรรมแปรงฟัน   
    ๑.๒  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
    ๑.๓  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน  
    ๑.๔  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
    ๑.๕  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย  
    ๑.๖  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

   

 ๒.  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มี ๖ กิจกรรม 
ดังนี้ 

       ๒.๑  กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  
       ๒.๒  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
       ๒.๓  กิจกรรมจิตรกรน้อย   
       ๒.๔  กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
       ๒.๕  กิจกรรมบันทึกการส่ือสาร  
       ๒.๖  กิจกรรมเล่าข่าวประจ าวัน 

   

 ๓.  โครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มี ๑๑  กิจกรรม 
ดังนี้ 

       ๓.๑  กิจกรรมอังคารบุญ   
       ๓.๒ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
       ๓.๓  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
       ๓.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
       ๓.๕  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐ 
       ๓.๖  กิจกรรมวันลอยกระทง 
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๒๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

       ๓.๗  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ 
       ๓.๘  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
       ๓.๙  กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่ 
       ๓.๑๐  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
       ๓.๑๑  กิจกรรมหน้าเสาธง  
   

 ๔.  โครงการปฐมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี  ๘  
กิจกรรม ดังนี้ 

       ๔.๑  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
       ๔.๒  กิจกรรมบันทึกความดี 
       ๔.๓  กิจกรรมเกษตรตัวน้อย 
       ๔.๔  กิจกรรมประหยัดน้ า/ไฟ ลดโลกร้อน 
       ๔.๕  กิจกรรมหนูน้อยบุญเกื้อมารยาทงาม 
       ๔.๖  กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       ๔.๗  กิจกรรมไหว้ครู/รับขวัญน้อง 
       ๔.๘  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย  

 

      ๕.  โครงการ English for kids มี ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๕.๑  กิจกรรมอาเซียน English Camp 
       ๕.๒  กิจกรรมภาษาต่างประเทศวันละค า 
       ๕.๓  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
       ๕.๔  กิจกรรมเพลงพาเพลิน 
       ๕.๕  กิจกรรม Speech 
       ๕.๖  กิจกรรมจัดแถว ๓  ภาษา 

   

      ๖.  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๖.๑  กิจกรรมทัศนศึกษา 
       ๖.๒  กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.๓  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
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๒๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

     ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จัดห้องเรียนให้พอเหมาะกับจ านวนเด็ก มีพื้นท่ีห้องส าหรับจัดกิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ และมีกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

     ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติท้ังรายบุคคล  

กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ด้านสติปัญญา โรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม    
มีการบันทึกหลังการจัดประสบการณ์และมีบันทึกเอกสารธุรการในช้ันเรียน เช่น 
บัน ทึกแบบสัง เกตพฤติกรรม บันทึกสมรรถภาพของเ ด็ก บัน ทึกความดี            
สมุดส่ือสาร บันทึกพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน จัดท าโครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนปฐมวัย ครูจัดท าวิ จัยในช้ันเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ Project Approach ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย มีการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ส ารวจ สังเกต 
ทดลอง และใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
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๒๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตอนที่ ๓   สรุปผลการพัฒนา 

       ๑.  จุดเด่น 
    ด้านคุณภาพเด็ก 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย เนื่องจาก
โรงเรียนจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมทุกหน่วยการสอนตามแผนจัด
ประสบการณ์และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง และจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน มีความพร้อมศึกษาต่อในระดับช้ันต่อไป มีผลการ
พัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษามีผลพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อบทบาทของสถานศึกษา 

  

   ด้านการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา        

ในระดับปฐมวัยครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน งานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา       
มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมภายใน
และภายนอกเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

 

  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  
ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้เหมาะสม ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและ
ครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 

 

๒.  จุดควรพัฒนา 
   ด้านคุณภาพเด็ก 

 เด็กได้รับพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการให้เด็กเล่นและ            
ลงมือกระท าเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ขาดความต่อเนื่อง 
 

   ด้านการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารต้องจัดให้มีพื้นท่ีห้องเรียนส าหรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก  

และควรประสานความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐในเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนน และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก 
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๒๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 ครูขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่ม
ใหญ่ โดยเด็กได้ลงมือกระท าเพื่อพัฒนาการความคิดรวบยอด การแก้ปัญหา ความต้องการ
ความช่วยเหลือของเด็ก 

  

๓. แนวทางการพัฒนา 
  ด้านผลการจัดการศึกษา 

เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กได้เล่นและการลงมื อกระท า          
เป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเ กี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ท่ีเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
โดยจัดท าโครงการและกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ควรจัดให้ห้องเรียนและจ านวนเด็กให้พอเหมาะกับพื้นท่ีห้องส าหรับจัดกิจกรรม    

ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการระบบดี 
โรงเรียนมีคุณภาพ และมีกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมรูปแบบบูรณาการ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติท้ังรายบุคคล กลุ่มเล็ก 

กลุ่มใหญ่ ให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา 
โรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มีการ จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีการบัน ทึกหลัง                  
การจัดประสบการณ์และมีบันทึกเอกสารธุรการในช้ันเรียน เช่น บันทึกแบบสังเกต
พฤติกรรม บันทึกสมรรถภาพของเด็ก บันทึกความดี  สมุดส่ือสาร บันทึกพัฒนาการของเด็ก
ท้ัง ๔ ด้าน จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนและ           
มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง                
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย มีการจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ส ารวจ 
สังเกต ทดลอง และใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข 
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๔. ความต้องการช่วยเหลือ 
- จัดอบรมพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูที่มีความช านาญด้านวิชาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาครูได้รับการพัฒนาในการศึกษาต่อ

วิชาชีพครู 
- รัฐบาลจัดสรรสวัสดิการของครูเอกชนให้มีความเท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ  

 

       ๕.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก 

เด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านมารยาทไทย รักความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เหมาะสมตามกาลเทศะ  และมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ท่ีมีความอาวุโส สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความเป็นไทย               
ซึ่งด าเนินการในโครงการหนูน้อยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และโครงการปฐมวัยน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  กิจกรรมอังคารบุญ   
  กิจกรรมนักธรรมน้อย 
  กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์  
   กิจกรรมหนูน้อยลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
  กิจกรรมนักบุญคุณธรรม  

  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  กิจกรรมบันทึกความดี   

  กิจกรรมหนูน้อยรักประชาธิปไตย 
 

ส าหรับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมมารยาทไทยให้กับเด็กทุกคน  
ด าเนินการโดยครูประจ าช้ันให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่        
การกราบ การเดิน การมีสัมมาคารวะ การพูด พบว่าเด็กมีมารยาทงาม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย    
มีน้ าใจ มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร 
รับประทานขนมไทยไม่หวาน สัปดาห์ละ ๓ วัน การแต่งกายทุกวันศุกร์ มีการแต่งกาย    
แบบ ไท-ยวน และมีการละเล่นของไทย เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยมีเอกลักษณ์
ประจ าชาติไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการ จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยเ ดือนละ ๒ ครั้ ง                   

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนา และแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานท่ีผ่านมาในแต่ละสัปดาห์
พร้อมท้ังผลท่ีได้จากการน าส่ิงท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังโรงเรียนมีระบบการบริหารสวัสดิการให้กับครูอย่างมีประสิทธิภาพ              
อาทิ เช่น การท าประกันสุขภาพ การให้สวัสดิการดอกเบี้ยเงินออมของครูทุกคนในแต่ละปี 
ท าให้ครูมีขวัญและก าลังใจเพิ่มมากขึ้น 

 

  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
 ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องจาก
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ สามารถน าความรู้จากการอบรม              
มาขยายผลให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ( Project Approach ) การสอนแบบ
โครงการมุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมี
วิธีการจัดการเรียนเป็น ๔ ระยะ คือ  

- ระยะท่ี ๑  เริ่มต้นโครงการ เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
- ระยะท่ี ๒  ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาท่ีก าหนดจุดประสงค์ว่าต้อง

เรียนรู้อะไร ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา 
- ระยะท่ี ๓  ด าเนินโครงการตามท่ีก าหนด เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เด็ก          

จะได้รับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงหรือเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน เพราะเด็ก 
ได้สนทนา พูดคุย และสืบค้นข้อมูล  

- ระยะท่ี ๔  สรุปโครงการ ครูและเด็กร่วมกันวางแผนสรุปโครงการ ทบทวน
การปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่  สรุปโครงการโดยให้เด็กน าเสนอผลงาน
ด้วยตนเองต่อครู หรือการจัดแสดงสาธิตผลงาน 

การจัดการสอนแบบโครงงานของครูสามารถน าไปใช้ให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง 
เกิดแรงจูงใจเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพราะเด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.  ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมมารยาทไทยให้กับเด็กทุกคน ด าเนินการ
โดยครูประจ าช้ันให้ความรู้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่  การกราบ             
การเดิน การมีสัมมาคารวะ การพูด พบว่าเด็กมีมารยาทงาม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีน้ า ใจ            
มีการท าบญุตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร รับประทาน
ขนมไทยไม่หวาน สัปดาห์ละ ๓ วัน การแต่งกายทุกวันศุกร์ มีการแต่งกายแบบ ไท-ยวน และ   
มีการละเล่นของไทย เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยมีเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย ยึดมั่นใน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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ภาคผนวก 
 
 

- หลักฐาน / ร่องรอย  ประกอบการรายงานประเมนิตนเอง 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ภาพกิจกรรม 

ฯลฯ 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลของเด็ก 
 

๑.  การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว ไดรับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ 
   เด็กชายพศิน  สายมายา 
   เด็กหญิงชญาดา  อึ้งรัตนกล้าแข็ง 
๒.  การแข่งขันยืนกระโดดสูง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ 
   เด็กชายวิสรณ์ศิลป์   พันธุ์วงษ์  
๓.  การแข่งขันกายบริหารโดยการเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  ได้แก่   
   เด็กหญิงณัฐฤทัย  สุวรรณไชยา 
   เด็กหญิงอรวิภา  ไชยมนตรี 
   เด็กหญิงจิตสุนันท์ คงชาตรี 
   เด็กหญิงพิชญาภา พัดเพ็ง 
   เด็กหญิงจันทกานต์ ทองเถาะ 
   เด็กหญิงรวินทร์นิภา เทพรักษา 
   เด็กหญิงอภิญญา  กองชาญ 
   เด็กหญิงฐาณัชชา  ไกรทอง 
   เด็กหญิงปณิตา  ค านึงผล 
   เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พละสุ 
   เด็กหญิงธัญพิชชา ภูปล้ืม 
   เด็กชายภัทรพล  หนูจัน 
   เด็กหญิงศรัยลา  รุ่งศรี    
๔.  การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทองระดับ
จังหวัด   ได้แก่    
   เด็กหญิงปภาวลินล์  อินทบุตร 
 ๕.  การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทองระดับจังหวัด
และระดับภาค ได้แก่ 

  เด็กชายภูมิภัทร  และศรีภา 
  เด็กชายบุญฤทธิ์  หน่อนาค า 
  เด็กหญิงวรกมล   โล่เงิน 

๖.  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด ได้แก่  
  เด็กชายพูลทวี      แสงทอง 
๗.  การแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับจังหวัด ได้แก่ 
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  เด็กหญิงณัฐพัชร์  ประภัสราคม 
  เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปาทาน 
  เด็กชายศุภโชติ   สีหาขันธ์ 

    ๘.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Speech  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับจังหวัด  ได้แก่   
      เด็กชายปัณณธร  เรือนจันทร์ 
       
 

 
ผลงานที่ได้รับรางวัลของ ผู้บริหาร ครู 

 
         ๑.  นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ได้รับรางวลัครูและบุคลากรทางการศึกษาเด่นจังหวัดสระบุรี 
ประเภทผู้บริหารสานศึกษา และรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
 ๒.  นางสาวฐิตา  สมพร  ได้รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 
 ๓.  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัด 
 ๔.  นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน์ ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  ระดับจังหวัด 
 ๕.  นางสาววัลภา  ไชยโคตร  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับจังหวัดและระดับภาค 
 ๖.  นางสาววิชชุดา  นวลทอง  ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ ได้รับรางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
 ๗.  นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกายบริหาร ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
 ๘.  นางสาวฉัตนภา  สุเกตุ  ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันกายบริหาร ได้รับรางวัลเหรียญทอง                     
รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา 
เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

****************************************** 
 
  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย         
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก          
ของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ วันท่ี ๖
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียน
อนุบาลบุญเกื้อวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการปฐมวัย  ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘               
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในการประชุม ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                   
( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 



 
 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
  ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม     
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบกับมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงได้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                   
 
 

( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได้ 
ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   ๒.๖.  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

   ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   ๓.๒.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

   ๓.๓.  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๓.๔.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

สรุป ระดับดีเลิศ 
 

 

  
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ผลการประเมิน ๙๐.๐๐ –๑๐๐ ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  
  ผลการประเมิน ๗๕.๐๐ –๘๙.๙๙ ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ผลการประเมิน ๖๐.๐๐ –๗๔.๙๙ ระดับ ๓ ดี 
  ผลการประเมิน ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙ ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ผลการประเมิน ๐.๐๐ –๔๙.๙๙ ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เร่ือง   การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุป ระดับดีเลิศ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

          ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายให้ก าหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  คือ  
   ยอดเย่ียม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  และก าลังพัฒนา 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

................................................................................................................................................. 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๑๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 

                                                                               ลงชือ่ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

               ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น 
ส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 
                    ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา......๙๗.๙๒......คะแนน  
                    มีคุณภาพระดับ.......ดีมาก................ 
 
 
 



การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

                    ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป        ใช่           ไม่ใช ่
                    มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่         ไม่ใช ่
                    ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่      ไม่ใช่         
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 

                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป  การมอบหมายให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
งานทุกด้าน  ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA)  เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาได้
จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายสมวัย  เด็กได้รับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์  มีการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง  การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ 
แข็งแรง  ด้านอารมณ์และจิตใจมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและมารยาท  เด็กได้รับการฝึกมารยาทไทย  และ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และด้านสังคมสมวัยเด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
และสติปัญญาครูจัดประสบการณ์  โดยใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ทุกหน่วยการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  มีผลกา ร
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยการ
ก าหนดเป็นอัตลักษณ์  เด็กมีวิชาการดี มีคุณธรรม มีผลพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาการส่งเสริมความเป็นไทยและมีการด าเนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  ได้แก่  โครงการปรับปรุงขยายสนามเด็กเล่น และโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาห้องน้ าห้อง
ส้วมไม่เพียงพอ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษาใน
ระดับปฐมวัยครอบคลุมงานทั้ง ๔ งานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  มีคณะกรรมการ
อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามรถ  และประสบการณ์  มีการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 



 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้เด็กได้พัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์  จิตใจ  และด้านสังคมได้เหมาะสม  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างเด็กและ
ครอบครัว  และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๑ มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปฐมวัยมีการประเมินตนเองทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดท ารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กได้รับพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ  ให้เด็กเล่นและลงมือกระท าเป็น
รายบุคคล  กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ขาดความต่อเน่ือง 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารต้องจัดให้มีพื้นที่ห้องส าหรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กเนื่องจากจ านวนเด็ก
เพิ่มขึ้น  และควรประสานความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐในเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนน  และก าหนด
มาตรการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูขาดความต่อเน่ืองในการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ โดยเด็กได้ลง
มือกระท าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดน าไปสู่ทักษะกระบวนการคิด 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรจัดให้มีการประชุม  ติดตามและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา  โดยส่งเสริมเด็กได้เล่นและการลงมือกระทะเป็น
รายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด  และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษา สังคม ดนตรี  กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
 
 



          ๒. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรจัดให้มีห้องเรียนส าหรับปฐมวัย  ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ห้องส าหรับกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน 
          ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูควรส่งเสริมให้เด็กสืบค้นข้อมูล  ส ารวจ  และตั้งค าถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวมีกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการให้มากขึ้น  มีการวางแผนจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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