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ค าน า 

 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ถือเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด

การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ  และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   ดังนั้น 

  โรงเรียนสาธิตละออุทิศจึงจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๖๐ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พร้อมทั้งเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะครผูู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ 

  หวังว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องขอรับ

การเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

              โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

                  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหมวด ๖ ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง

ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาซึ่งก าหนดไว้

ในแต่ละมาตราโดยสรุป ดังนี้ 

มาตรา ๔๗ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๘ หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

 มาตรา ๔๙ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าป ี

 มาตรา ๕๐ สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายนอก 

 มาตรา ๕๑ กรณีสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   

การด า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ กรอบกฎหมายก าหนดดั งกล่ าวข้างต้น 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในแต่ละ

ระดับการศึกษา และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน จนถึงระยะเวลาของ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙  เพ่ือให้สถานศึกษาทุกสังกัดน าไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๕ ด้าน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 



๖ 

 

 

     โดยมีค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึง 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และ

เขียนสมรรถนะทีส่ าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 

การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา 

         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตามความสนใจ 

ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินความรู้ความ

เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

       มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง การวางระบบการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ร่วมรับผิดและรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๔ ระดับ  ดังนี้ 

  ๑.  ระดับ      ๔     ดีเยี่ยม 

  ๒.  ระดับ      ๓     ดี 

  ๓.  ระดับ      ๒     พอใช้ 

  ๔ . ระดับ      ๑     ปรับปรุง 

 
 

 

 

 



๗ 

 

ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ประวัติโรงเรียน 

ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๒ การอนุบาลศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพราะมีโรงเรียนเอกชนเพียง        

๒ แห่งที่จัดสอนระดับชั้นอนุบาล คือ โรงเรียนมาแตร์เดอีและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่ได้สอนเต็ม

รูปแบบการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของมาดามมอนเตสเซอรี่ เน้นเพียงการให้เด็กร้องเพลง เล่น และแสดง

ภาพประกอบตัวอักษรเท่านั้นเมื่อหม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกโสณกุลอธิบดีกรมศึกษาธิการซึ่งเป็นเพียงกรมเดียวของ

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการ) ในขณะนั้นได้เล็งเห็นว่าการอนุบาล มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ

การพัฒนาเด็กจึงมีนโยบายที่จะตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้นโดยในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงศึกษาธิการได้

แต่งตั้งกรรมการ ๓ คน เพ่ือพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเต็มรูปแบบขึ้น เรียกว่า “กรรมการจัดโครงการ

โรงเรียนอนุบาล” ประกอบด้วยนายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา  (เคยเรียนการอนุบาลมอนเตสเซอรี่ที่ประเทศ

อิตาลี)    ม.ล.มานิจ ชุมสาย และนางแพทยพัทยภาคย์ (หัวหน้านางพยาบาล ศิริราช) คณะกรรมการได้ตกลงว่า

ให้โรงเรียนอนุบาลรับเด็กอายุสามขวบครึ่งเข้าเรียนแบบมอนเตสเซอรี่ คือ ร้องเพลง เล่านิทาน เน้นเรียนรู้จาก

การเล่น เช่น ให้สังเกตอักษรกับภาพจับคู่กัน ให้เล่นรูปทรงต่างๆ รวมทั้งดูแล อบรม สร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆ 

เช่น รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ    สุขนิสัยในการกินอยู่ การมีเพ่ือน ความมีน้ าใจ ฯลฯ เพ่ือพัฒนา

ร่างกายและจิตใจของเด็กไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม 

เพ่ือที่จะให้การด าเนินงานด้านอนุบาลศึกษาเป็นไปตามโครงการ กระทรวงศึกษาจึงประกาศรับสมัคร

สอบคัดเลือกผู้สนใจไปศึกษาและดูงานการอนุบาลศึกษาท่ีประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๖ เดือนเพื่อให้มีความรู้ และ

กลับมาช่วยจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ผู้ที่สอบได้  คือ นางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม  ณ 

อยุธยา) เมื่อกลับมาจึงจัดเตรียมด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ 

ในระหว่างการด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผน

จัดเตรียมครูอนุบาลให้กลับมารับราชการในโครงการนี้จึงประกาศสอบคัดเลือกครูเพ่ือไปเรียนวิชาอนุบาลที่

ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือก  ๔ คน   คือ น.ส.สมถวิล สวยส าอาง (สังขทรัพย์)    น.ส.เบญจา  ตุลคะศิริ 

(คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) น.ส.สรัสวดี วรรณโกวิท และน.ส.เอ้ือมทิพย์  เปรมะโยธิน (วินิจฉัยกุล)      ซึ่งถือว่า

ทั้ง ๔  ท่านนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวางรากฐานการสอนในโรงเรียนอนุบาล 

 



๘ 

 

ขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินบริจาคของนางสาวลออ หลิมเซ่งไถ่ จ านวนแปดหมื่นบาทจึงได้

น าเงินจ านวนดังกล่าวสร้างตึกอนุบาลขึ้นในบริเวณโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน

ปัจจุบัน) ให้ชื่อตึกหลังนี้ว่า “ตึกละอออุทิศ"  (เดิมใช้ละอออุทิศ) ใช้ตึกหลังนี้เป็นโรงเรียนอนุบาล ชื่อโรงเรียน

อนุบาลละอออุทิศ สังกัดกองฝึกหัดครูกรมสามัญศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของ

กระทรวงศึกษาธิการ และเปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมี นางจิตรา ทองแถม 

ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา  ทองแถม ณ อยุธยา) เป็นครูใหญ่คนแรก  จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

ละอออุทิศขึ้นมาเพ่ือทดลองและทดสอบว่าประชาชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องการอนุบาลศึกษาที่เป็น

รากฐานการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเพียงใด ส าหรับผู้ที่ด าเนินงานการอนุบาลคือ ม.ล.มานิจ ชุมสาย หัวหน้า

กองฝึกหัดครู และนางจิตรา ทองแถม  ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งปรากฏว่าใน

ระยะ  ๑  ปี อบรม   ครูอนุบาลอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในปีแรกเพียง ๑๐ คน และเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูอนุบาลรุ่นแรกของโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๔๘๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา ย้ายไปรับราชการต าแหน่งอาจารย์

โรงเรียนศิลปากร และแต่งตั้งให้ น.ส.สมถวิล สวยส าอาง (นางสมถวิล สังขทรัพย์) ด ารงต าแหน่งแทน  และได้

ด าเนินงานด้านการอนุบาลศึกษาในโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศและแผนกอบรมครูอนุบาล 

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างรวดเร็ว จากปีแรกที่รับผู้เรียน 

๓๐ คน ปรากฏว่าในปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๘๔  มีผู้เรียนเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑๖ คน ท าให้การอบรมครูอนุบาลต้องรับ

ผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเป็นตัวอย่างให้ครบทุก

จังหวัด จังหวัดละ ๑ โรง ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้มีการขยายการฝึกหัดครูอนุบาลโดยให้        น.ส.เบญจา 

ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ซึ่งส าเร็จการศึกษาด้านอนุบาลศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นมารับหน้าที่หัวหน้า

แผนกฝึกหัดครูอนุบาลเป็นคนแรก และเป็นผู้มีส่วนส าคัญยิ่งในการวางรากฐานด้านการฝึกหัด  ครูอนุบาลของ

ประเทศไทย    โดยเสนอปรับปรุงหลักสูตรใหม่จากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๕)    มาเป็น

หลักสูตรการอนุบาลศึกษาส าหรับผู้เข้าเรียนในปี  พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นต้นไป จึงถือว่าเป็นการจัดการศึกษาส าหรับ

การฝึกหัดครูอนุบาลเป็นครั้งแรก  

นอกจากนีน้.ส.เบญจา ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ยังได้ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาการอนุบาล

ศึกษาจนได้รับการยกย่องจากบุคลากรทุกวงการว่าเป็น “ปรมาจารย์ด้าน    การอนุบาลศึกษาไทย” และได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถ

จุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙  และชั้นตติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 



๙ 

 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๐  ได้มีการแยกส่วนการบริหารจัดการระหว่างโรงเรียนอนุบาล

ละอออุทิศกับแผนกฝึกหัดครูอนุบาล โดย น.ส.สมถวิล  สวยส าอาง เป็นครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และ 

น.ส.เบญจา  ตุงคะศิริ เป็นหัวหน้าแผนกฝึกหัดครูอนุบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 

๒ ผู้เรียนฝึกหัดครูอนุบาลต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา    ส่วนโรงเรียนอนุบาลละออ

อุทิศได้ปิดการเรียนชั่ วคราว พ.ศ.  ๒๔๙๐  แผนกฝึกหัดครูอนุบาลได้มาเปิดท าการสอนที่ หลั ง

กระทรวงศึกษาธิการ (คุรุสภาในปัจจุบัน) ต่อมา น.ส.สมถวิล สวยส าอาง ได้ลาออก  (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐)  

น.ส.เบญจา ตุลคะศิริ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศอีกต าแหน่งหนึ่ง 

และได้ย้ายการฝึกหัดครูอนุบาลกลับมาอยู่ที่เดิมในโรงเรียนการเรือน 

 พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงเรียนการเรือนพระนครได้พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต  สังกัดกรมการฝึกหัดครู 

ส่วนโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศอยู่ในความดูแลของกรมการฝึกหัดครู คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เกษียณอายุ

ราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๘  กรมการฝึกหัดครูจึงได้แต่งตั้งอาจารย์เครือวัลย์ ขจรพันธุ์ ด ารงต าแหน่งแทน ระยะนี้

ได้มีการเปลี่ยนแปลงบริหารงานในวิทยาลัยครู รวมทั้งโครงสร้างของวิทยาลัยครูให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิทยาลัย

ครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” 

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและสภาพความเป็นจริง   จึงได้มีการรวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศกับ

การฝึกหัดครูอนุบาลเข้าด้วยกันเป็นภาควิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

โดยอาจารย์เครือวัลย์  ขจรพันธุ์  ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้า     คณะวิชาครุศาสตร์อีกต าแหน่งหนึ่งด้วย และมี  

การแยกอาจารย์ที่สอนเด็กพิเศษออกไปเป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

อาจารย์เครือวัลย์  ขจรพันธุ์  ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์สมใจ ทิพย์ชัยเมธา ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาการอนุบาลศึกษาที่ก ากับดูแลทั้ง

ฝ่ายฝึกหัดครู และโรงเรียนสาธิต การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศในช่วงนี้

จะมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กเป็น ๓ ระยะ คือ   ระยะปฐมนิเทศ   ระยะ

เสริมประสบการณ์ และระยะขยายประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม ๒ รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมเสรีและ

กิจกรรมกลุ่ม  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ (Learning Disability L.D.) ซึ่งประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ในระดับอนุบาลและ

ถือว่าเป็นแบบอย่างของการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษในโรงเรียน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  ทิพย์ชัยเมธา  เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารยา สุขวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ในช่วงระยะเวลานี้มีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางด้านการอนุบาลศึกษาเป็นอย่างมากในประเทศไทย จากการที่มีจ านวน

ประชากรเพ่ิมขึ้นในวัยอนุบาล และความตื่นตัวของประชาชนในการให้การศึกษาส าหรับเด็กอนุบาล ท าให้ การ



๑๐ 

 

แข่งขันของโรงเรียนอนุบาลมีมาก มีโรงเรียนอนุบาลเกิดขึ้นใหม่ทั้งของรัฐ และเอกชน ประกอบกับผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน ท าให้มีการจัดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นมีการเปิดระดับชั้น เด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล) และขยายการ

จัดชั้นอนุบาลจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี เปลี่ยนชื่อจากการจัดการศึกษาระดับอนุบาลไปเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงระยะทางการจัดการศึกษา จากการแข่งขันทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ท าให้

ปรัชญาในการจัดการศึกษาจากเดิมที่เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กก่อนจะเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มาเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการมากขึ้น โดยการเพ่ิมการเรียนรู้ในภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

สังคมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ต้องการเห็นลูกหลานตนเองเก่ง และสามารถสอบ

คัดเลือกเข้าเรียนในระดับประถมของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ การยัดเยียดความรู้ทางวิชาการให้ กับเด็กวัยนี้เป็น

ส่วนที่ทางโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศไม่เห็นด้วย จึงยังคงยึดแนวทางและปรัชญาเดิม เพ่ือให้เด็กมีความ

พร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ก่อนการเรียนรู้ทางวิชาการ 

 

ลักษณะการด าเนินงานด้านปฐมวัย 

๑) เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมแก่เด็กปฐมวัย  อายุระหว่าง ๑.๓ ปี – ๕ ปี โดยแบ่งเป็นระดับชั้น

ต่าง ๆ ดังนี้  

  -  โครงการบ้านหนูน้อย รับเด็กอายุ ๑.๓ปี – ๑.๑๑ ปี 

  -  โครงการบ้านสาธิต รับเด็กอายุ ๒.๐ – ๒.๑๑ ปี 

  -  ระดับอนุบาลรับเด็กอายุ ๓– ๕ ปี 

 โรงเรียนได้ยึดแนวปรัชญาวิถีด าเนินการเรียนการสอน  ตามวิถีทางแห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่

สืบเนื่องมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียน    โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก        

หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรบูรณาการ  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก กิจกรรมต่าง ๆ

ที่จัดขึ้นสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน  และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

๒) เป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่โรงเรียนและสถาบันพัฒนาเด็กในท้องถิ่นซึ่งตั้งแต่

แรกเริ่มก่อตั้ง  “ โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ” เป็นสถานศึกษาระดับอนุบาลที่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนใน

จังหวัดได้มาศึกษาดูงาน  ฝึกงานและน าแนวทางการจัดประสบการณ์  และนวัตกรรมต่าง ๆของโรงเรียนไปเป็น

แบบอย่างและทดลองใช้ 

๓) เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย   เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้มาสังเกต  มีส่วนร่วมในการสอน  การทดลองสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปนักศึกษาที่มาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพนี้  มีทั้งนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ

หน่วยงานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวิชาการให้แก่บุคลากรที่ท างานกับเด็กปฐมวัยของหน่วยงาน



๑๑ 

 

อ่ืน ๆ  อาทิเช่น  บุคลากรจากมูลนิธิ  โรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน  โรงเรียนเทศบาล    

สถานสงเคราะห์เด็ก  เป็นต้น 

๔)   เป็นแหล่งทดลอง  ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งได้เปิดให้

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ทดลอง  วิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความร่วมมือสนับสนุน

การวิจัยของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น 

๕)   เป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยในเชิงทฤษฎีแล้วยัง

มีการน าทฤษฎีต่าง ๆ  มาทดลองในการปฏิบัติ  และพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดผลในการน าไปใช้ 

 

ลักษณะการด าเนินงานด้านประถมศึกษา 

 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับประถมศึกษา เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยขยายการศึกษาจาก

ระดับปฐมวัยและใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้ปกครองที่ปรารถนา

จะเห็นบุตรหลานได้เรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 ๑.  เพ่ือให้หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษามีความเชื่อมโยงและ

ต่อเนื่องกัน 

 ๒  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทั้ง  ๔  ด้านของเด็กอันได้แก่  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถึงวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอันจะเป็นรากฐานส าคัญส าหรับ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๓  เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก  พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา         

รวมตลอดถึงทัศนคติในทางบวกต่อการเรียน 

 ๔  เพ่ือตอบสนองความสามารถและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็ก  โดยเด็กจะได้รับการส่งเสริมให้

เรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเองในทักษะด้านต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน  การเขียน  การฟัง การพูด การได้ลง

มือปฏิบัติในวิชาต่าง ๆ   คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปะ  ดนตรี  การงานและ

คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 ๕  เพ่ือเป็นแหล่งทดลอง  ค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษา  ประถมศึกษา  รวม

ตลอดถึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสถาบันได้มาทดลองวิจัย  เพ่ือพัฒนาความรู้  และเป็นแหล่งให้ความร่วมมือ  

สนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 



๑๒ 

 

 ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ และโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ ได้รวมกัน

โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โดยมีผู้บริหารคนเดียวกันคือ ผู้ช่วยศาสตารจารย์ จงรักษ์  อังกุราภินันท์  

เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ผู้ช่วยศาสตารจารย์อรุณศรี  จันทร์ทรง ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  เมื่อวันที่ 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แทนผู้อ านวยการท่านเดิม ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 จากการพัฒนา ศึกษา และค้นคว้า ท าให้เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาไป       อย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กจะมุ่งเน้นการจัดจากสิ่งแวดล้อมและน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ

ได้เปิดการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางที่ใช้สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งเด็กไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องแบบไม่มีการบ้าน หนังสือ ต ารา

ต่างๆ อยู่ในชั้นเรียน โดยไม่ต้องน ากลับบ้าน ไม่มีการสอนพิเศษ แต่มีกิจกรรมเสริมให้ในตอนเย็นและมีการเรียน

ภาษาอังกฤษจากสิ่งแวดล้อมและเพ่ือให้มีการบริหารโครงการที่เป็นอิสระจึงมี การแยกส่วนของโรงเรียนเป็น

โรงเรียนสาธิตประถมละอออุทิศโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเนตร ธรรมบวร เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ                               

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา สุขวงศ์ เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศใน

ยุคแห่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๗) และได้เป็นผู้มีแนวความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

งานของโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านบริหารจัดการและวิชาการจน

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา สุขวงศ์ เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียน

สาธิต จนถึงปัจจุบันนี้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต

อนุบาลละอออุทิศในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐               

รศ.ดร.นภเนตร ธรรมบวร ได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ต่อมาถึงแก่กรรม

หลังจากที่เข้ารับต าแหน่งได้ ๓ เดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ อังกุราภินันท์ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ท่านได้หมดวาระในการด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ท าการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการใหม่เพ่ือ

ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี  จันทร์ทรง  ขึ้นด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ 

อังกุราภินันท์  ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จนถึงปัจจุบัน 



๑๓ 

 

 ตลอดระยะเวลา ๗๘ ปี ที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศได้ก่อตั้งมาได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนกระทั่ง

เป็นโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในปัจจุบัน ผ่านการพัฒนามาอย่างไม่หยุดนิ่งทั้งรูปแบบการบริการจัดการและ

วิชาการจนเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ดุสิต ซึ่งในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาโลกที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาก

ยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า หากเด็กได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล    ในทุกด้านจะเป็นการน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมได้  ในระยะยาวโรงเรียนสาธิตละอออุทิศซึ่งตระหนักใน

ความส าคัญส่วนนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้  เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาตนเองอย่าง

สมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี

ความสุข   ขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มาก

ยิ่งขึ้น  เพ่ือรักษาความเป็นต้นแบบการศึกษาปฐมวัยที่จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาระดับปฐมวัย

อ่ืนๆ ในการศึกษาดูงานและใช้เป็นแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานศึกษานั้นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับภาพกว้างที่ขยายออกไป   ทั้งหมดนี้ก็คือพัฒนาการและความคาดหวัง

ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่จะยังคงรักษาเจตนารมณ์ของการก่อตั้งโรงเรียน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนา

ระบบการศึกษาให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เพ่ือพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่งของประเทศได้ต่อไป 

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการคิด

และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีวินัย  มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะความรู้

ความสามารถและสมรรถนะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งใน

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา     ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ดังนี้  

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่า.... 

- เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความส าเร็จ 

- เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเอง  ซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว 

- เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมีความปลอดภัยสูงการเรียนรู้ถือเป็น
ความร่วมมือระหว่างบ้าน  โรงเรียนและชุมชน 



๑๔ 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คงความเป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม

กระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 พันธกิจ 

 

 ๑.   ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

 ๒.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ  ความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพตามหลักสูตร

ก าหนด 

 ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้ สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 ๕. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกแห่งความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย                  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ    

 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๘. ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่น ให้เพียงพอ  ปลอดภัย            

และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

  ๙.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน 

๑๐.  ส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

 

 



๑๕ 

 

๑.๑ ข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ตั้ง ๒๙๕ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๕๕๙๐ โทรสาร  ๐๒ ๒๔๔ ๕๕๙๑     

website : http://www.la-orutis.dusit.ac.th  

เปิดสอน ระดับปฐมวัย บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาลปีที่ ๑ – ๓  
            ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ – ๖ 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
(ผู้อ านวยการ) 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๗๑ 

 
๒๗ 

 
๕ 
 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 
ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๗๕ คน  รองลงมามี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓๐ คน  และน้อยที่สุดคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 

 

 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ๗๕

ปริญญาโท ๓๐

ปริญญาเอก ๓



๑๖ 

 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ครูระดับปฐมวัย  
ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชา เอก สอนชั้น / วิชา 

(35 ชม./สัปดาห์) 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวอนงค์ญา   ขุนทอง ๒๘ ๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหนูน้อย ๕๐ ชั่วโมง 

๒ นางสาวสุภาพ      นาทศรีทา ๓๘ ๑๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านหนูน้อย ๔๓ ชั่วโมง 

๓. นางสาวมะลิวัลย์   การไฟฟ้า ๒๕ ๒ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านหนูน้อย ๕๐ ชั่วโมง 

๔. นางสาวจุฑามาศ   พุทธวิรรณ ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านหนูน้อย ๔๓ วโมง 

๕. นางสาวมยุรยี์       เปลีย่นแพ ๔๕ ๑๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๔๓ ชั่วโมง 

๖. นางสาววันวิสาข ์    ตันสังวรณ์        ๓๘ ๑๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๗. นางสาวธิดารัตน์     สัมโย ๓๑ ๕ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๑ ชั่วโมง 

๘. นางสาวศิริพร    ศรีเสมอ ๓๗ ๑๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๑ ชั่วโมง 

๙. นางสาวประไพพรรณ    แก้ววิเชียร ๓๕ ๑๒ ศษ.ม การศึ                            

กษาปฐมวยั 

บ้านสาธิต ๕๑ ชั่วโมง 

๑๐. นางสาวสารินี     ทิศกระโทก ๓๕ ๑๒ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๑. นางสาวทิพย์ภาพร   หวัยาว ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๒. นางสาวทินสิรี     หลวงจันทร์ดวง ๒๕ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๓. นางสาวรัตติกาล    วงษ์สุข ๓๖ ๑๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๔. นางสาวกัลยาพร    แซ่วื้อ ๒๕ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๔๓ ชั่วโมง 

๑๕. นางสาวอภิชญา  ทองประดับเพชร ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๔๓ ชั่วโมง 

๑๖. นางสาวเสาวลกัษณ์  อินยานวล ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๗. นางสาวกัญญาณัฐ   เกา้รัตน์  ๒๕ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย บ้านสาธิต ๕๐ ชั่วโมง 

๑๘. นางสาวอนุสรา      ดี ๓๔ ๑๑ ศษ.ม การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๑๙. นางสาวนลินี     ศรีวราลักษณ ์ ๔๐ ๑๘ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๔๑ ชั่วโมง 

๒๐. นางพรรณทิยา     มณ ู ๓๙ ๑๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๑. นายกันต์ศักดิ ์ โกศลศักดิ์ ๒๘ ๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๕๕ ชั่วโมง 

๒๒. นางสาวญานิศา  จูมทอง ๒๖ ๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๓. นางสาวปรียานุช  สขี า ๒๘ ๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๔. นางสาวธิดารัตน์  ฉัตรแก้วสวุรรณ์ ๒๖ ๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๕. นางสาวชลนิศา   ปัญญาสอน ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๖. นางสาวจีระนันท ์  เปีย้ปลูก ๒๕ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๗. นางสาวนริศรา     แนวไธสง ๒๔ ๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๘. นายนักรบ         มโนวรรณ์ ๒๔ ๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ ๓๕ ชั่วโมง 

๒๙. นางสาวศศิพัชร์    เกิดลาภผล ๒๙ ๕ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๐. นางสาวสุรีย์รัตน์   รุ่งเรืองศรี ๓๓ ๘ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 



๑๗ 

 
ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ ประสบการณ์ วุฒิ วิชา เอก สอนชั้น / วิชา 

(35 ชม./สัปดาห์) 

จ านวนคร้ัง/ช่ัวโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ปี 

๓๑. นายณรงค์ศักดิ์    ชยัสวัสด ี ๓๓ ๗ ศษ.ม การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๔๑ ชั่วโมง 

๓๒. นางสาวไพรัตน์   วรนันทิกรกุล ๕๐ ๙ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๓. นางสาวฟาริดา    เซ็นหลวง ๒๘ ๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๔. นางสาวพรทิพย์   วงษ์สุดใจ ๒๖ ๒ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๕. นายพิชิต           สขุสี ๓๒ ๑ ค.ม. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๖. นางสาวนลินลักขณ์  ทองแสน ๒๔ ๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๗. นายสุรชัย         แสงท้าว ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๘. นางสาวพักตร์เพ็ญ    สินหมู่ ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๒ ๓๕ ชั่วโมง 

๓๙. นางสาววาณี       แซ่หุ่น ๔๕ ๒๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๐. นางสาวจิรวรรณ    สาคร    ๓๒ ๗ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๕๗ ชั่วโมง 

๔๒. นางสาวศิรินภา   ฉอ้อนศร ี ๒๘ ๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๕๐ ชั่วโมง 

๔๓. นายมนัสวิน    พวงใต้ ๓๒ ๖ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๕๕ ชั่วโมง 

๔๔. นางสาวอัญชลี    ข้าวสามรวง ๓๕ ๑๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๕. นางสาวศาตนันท์    แกว้อุดม ๒๖ ๖ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๖. นางสาวกาญจนา    ธรรมลังกา ๒๖ ๒ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๗. นายอนันต์          ลี้รุ่งเรืองกิจ ๒๕ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๘. นางสาวหทยักาญจน์   ขันแก้ว ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๔๙. นางสาวพลอยใส      โภชนา ๒๔ ๑ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๕๐. นางสาวพัทธนันท์  เทพทอง ๒๗ ๒ ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๓ ๓๕ ชั่วโมง 

๕๑. นางสาวน้ าเพชร์     ทรายแกว้ ๓๙ ๙ ค.บ. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ห้องสมุดนิทาน  
( ๑๕  ชั่วโมง ) 

๓๕ ชั่วโมง 

๕๒. นางสาวธัญพร    กาญจนรัตน ์ ๔๔ ๑๖ ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ      

( ๑๖ ชั่วโมง ) 
๓๕ ชั่วโมง 

๕๓. นางสาวธนวดี    ศุกระกาญจน์  ๕๗ ๒๖ ศษ.ม หลักสูตรและการสอน

(การศึกษาปฐมวัย) 

ศิลปะ 

( ๑๕  ชั่วโมง ) 
๓๕ ชั่วโมง 

๕๔. นางสาวอาร ี    ตีรณปัญญา   ๔๐ ๑๓ วท.ม. การจัดการนันทนาการ ดนตรี 

( ๑๗ ชั่วโมง ) 

๓๕ ชั่วโมง 

๕๕. นางสาวสุภาวดี    สมบูรณ์    ๕๒ ๒๒ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ห้องสมุดของเล่น 

( ๗ ชั่วโมง ) 
๓๕ ชั่วโมง 

๕๖. นายสมพล     พวงดอกไม้       ๕๕ ๑๕ วท.ม. พลังงานทดแทน คอมพิวเตอร์ 

( ๑๕  ชั่วโมง ) 

๓๕ ชั่วโมง 

 

 

 



๑๘ 

 
 

ครูระดับประถมศึกษา  

 
เลขท่ี 

 
ชื่อ      -    สกุล 

 
วิชาที่สอน 

ชั่วโมงสอน 
/ สัปดาห์ 

ประจ าชั้น 
(ภาระงาน     
๑๕ ชม.) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

เวร 
๓ ชม./ 
สัปดาห์ 

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
สาระฯ(๑๕ ชม  ต่อ 

ภาระงาน ) 

รวมชั่วโมง 
ปฏิบัติงาน 
(สูงสุด ๓๕ 

ชม.) 

๑.  นายปรีชา     รว่งลือ     ภาษาไทย ป.๑ ๑๓ - ๒ ๓ - ๑๘ 
๒.  นายรว ี    ศรีพุทธิรัตน์ ศิลปะ  ป.๔-๕ ๖ ป.๕ (๑๕ ชม. ๒ ๓ กลุ่มสาระศิลปะ ๓๕ 
๓.  นายธีระรัตน ์  ศิริสวัสดิ์  ภาษาไทย  ป.๖ ๘ ป.๖ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ กลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
๓๕ 

๔.  น.ส.บรรจง    ทิพจร     บูรณาการ  ป.๓ ๑๗ ป.๓(๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 
๕.  น.ส.นนทกานต์ คงเกิด           พระพุทธฯ ป.๕  

ประวัติศาสตร์ ป.๖ 
๕ - ๒ ๓ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 
๒๕ 

๖.  น.ส.ประณิตา   ทองพันธ์       สุขศึกษา ป.๖ ๓ ป.๖ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๓ 
๗.  น.ส.กัลยา  พงษ์ประเสริฐ    คณิตศาสตร์ ป.๒ 

บูรณาการ 
๘ 

๑๗ 
ป.๔ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 

๘.  น.ส.ศิวรักษ์   ศรีสะอาดดี    ภาษาไทย  ป.๒ 
บูรณาการ 

๘ 
๑๗ 

ป.๒ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 

๙.  น.ส.รัชนี      นกเทศ   สังคม ป.๖ 
หน้าที่พลเมือง 
 ป.๖ 

๙ - ๒ - สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๖ 

๑๐.  น.ส.กิตติกา    อยู่ยงสินธุ ์         การงานอาชพี ป.๔ ๓ ป.๖ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๓ 

๑๑.  น.ส.จิราพร     อุทยัวัฒน ์     อ่านเขียนสะทอ้น
คิด ป.๑ - ๓  

๖ - ๒ ๓ ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระฯ/อ่าน
เขียนสะท้อนคิด 

๒๖ 

๑๒.  น.ส.ดาวรุ่ง     หนูขาว   ภาษาไทย ป.๕ ๑๒ ป.๕ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ 
 

๓๒ 
๑๓.  น.ส.สุธีรา   เปีย่มสุวรรณ การงาน  ป.๔-๕ ๖ ป.๒ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๖ 
๑๔.  น.ส.ฐิติพร     พันธวงค์ ห้องสมุด ป.๑-๓  

อนุบาล อ.๓ 
๙ - ๒ ๓ - ๑๔ 

๑๕.  น.ส.วิไลลักษณ์    ภูมิภาค    ประวัติศาสตร์ 

  ป.๕ 

บูณาการ ป.๓ 

๑๘ ป.๓ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 

๑๖.  นายอรรณพพล    นาคสุก พลศึกษา ป.๕-๖ ๖ - ๒ ๓ - ฝ่ายปกครอง 
- กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษา 

๓๕ 

๑๗.  นายกิตติศักดิ์      เมฆปั้น พละ ป.๓-๔ ๖ ป.๔(๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๖ 
๑๘.  นายจิตทวิา    เพ็งงาน คณิตศาสตร์ ป.๔ ๑๒ - ๒ ๓ 

 
๑๗ 

๑๙.  นางจันทิมา สุพรรณกนก สังคม ป.๔ 
หน้าที่พลเมือง 

๙ ป.๕ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๙ 



๑๙ 

 
 

เลขท่ี 
 

ชื่อ      -    สกุล 
 

วิชาที่สอน 
ชั่วโมงสอน 
/ สัปดาห์ 

ประจ าชั้น 
(ภาระงาน     
๑๕ ชม.) 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

เวร 
๓ ชม./ 
สัปดาห์ 

หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม
สาระฯ(๑๕ ชม  ต่อ 

ภาระงาน ) 

รวมชั่วโมง 
ปฏิบัติงาน 
(สูงสุด ๓๕ 

ชม.) 

 ป.๔ 
๒๐.  นายสาโรจน์    มีสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ ๖ - ๒ ๓ - กลุ่มสาระฯคณิต ๒๖ 
๒๑.  นายศักดิ์ชัย     ใจซ่ือตรง การงาน ป.๖ 

ศิลปะป.๖ 
๓ - ๒ - - กลุ่มสาระฯการ

งาน 
-ฝ่ายทะเบยีนและ
วัดผล 

๓๕ 

๒๒.  น.ส.เบญจรัตน์   อ่วมเครือ บูรณาการ ป.๑ ๑๗ ป.๑ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 
๒๓.  น.ส.จงกล    วจนะเสถยีร ภาษาไทย ป.๓ ๘ ป.๖ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๘ 
๒๔.  นางทิพย์สุคนธ์   วิชัยดิษฐ    สุขศึกษา ป.๕ ๓ ป.๕ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๓ 
๒๕.  ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร สังคม ป.๕ 

หน้าที่พลเมือง 
 ป.๕ 

๖ - ๒ ๓ -ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

๒๖ 

๒๖.  นางสาวอาร ี     สุทธิสุข บูรณาการ ป.๒ ๑๗ ป.๒ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 
๒๗.  นางสาวฐิติกาญจน์ เกื้อนุย้ บูรณาการ ป.๒ ๑๗ ป.๒ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 
๒๘.  ดร.เพ็ญพักตร์     ภู่ศิลป ์    วิทยาศาสตร์ ป.๒ ๘ - ๑ - กลุ่มสาระฯวิทย์/ 

ฝ่ายวจิัยและพัมนา 
๓๕ 

๒๙.  น.ส.ประภัสสร  สันตะวาลิ้ม ภาษาอังกฤษ  ป.๓ ๘ - ๒ ๓ - ๑๓ 

๓๐.  น.ส.ยุพา        ส าเนานวน ภาษาไทย ป.๔ ๑๒ ป.๔ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๒ 
๓๑.  น.ส.อาภาภรณ์ ภูพ่วงไพโรจน ์    ประวัติศาสตร์ ป.๔ ๓ ป.๔ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๓ 

๓๒.  นายสมศักดิ์     ปัญหา พลศึกษา ระดับ
อนุบาล  

๕ ป.๓ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๑๐ 

๓๓.  น.ส.สุริวราภรณ์  พร้อมพูน พละ ป.๑-๒ ๖ - ๒ ๓ - ๑๔ 
๓๔.  น.ส.หทัยทิพย์    นามวงษ์ วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๘ ป.๓ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๗ 
๓๕.  น.ส.พุทธชาติ   เพชรภูเขียว บูรณาการ ๑๗ ป.๓ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 

๓๖.  น.ส.รุ่งเรือง    หอมปัญญา คณิตศาสตร์ ป.๓ ๖ ป.๕ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๖ 
๓๗.  นายทัชรินทร์   แมสชิล ี ดนตรี  ป.๔-๖ ๙ ป.๕ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๙ 

๓๘.  น.ส.ดุจเดือน   จิรานนท ์ บูรณาการ ๑๗ ป.๑ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๕ 
๓๙.  นายสาธิต       ทิตย์สีแสง บูรณาการ ๑๗ ป.๓ (๑๕ ชม.) - ๓ ฝ่ายกิจกรรม

ผู้เรียน 
๓๕ 

๔๐.  นายสายชล     นัทที  ดนตรี ป.๔-๕ ๙ ป.๖ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๒๙ 
๔๑.  นางสาวรุง่นภา  วันเพ็ง บูรณาการ ๑๗ ป.๑ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๒ 

๔๒.  นางสาวอรพิณ โกมุติบาล วิทยาศาสตร์ ป.๖ ๘ - - -  ๘ 

๔๓.  นางสาวน้ าค้าง    ยินดีขันธ ์ บูรณาการ ๑๗ ป.๑ (๑๕ ชม.) ๒ ๓ - ๓๒ 

 

 



๒๐ 

 

 

หมายเหตุ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๑๒๐ ชัว่โมง / ปี  ไดแ้ก่   

• อบรมผู้เรียน : แนะแนว ( Home room )  ปฏิบัติการสอน  ๔๐ ชัว่โมง / ป ี

• ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติการสอน  ๔๐ ชั่วโมง / ปี   

• ชุมนุม ปฏิบัติการสอน  ๓๐ ชั่วโมง / ป ี

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ปฏิบัติการสอน  ๑๐ ชัว่โมง / ป ี

 

๑.๓ ข้อมูลผู้เรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑) 

 ๑) จ านวนผู้เรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๐๗๕ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ประเภทผู้เรียนพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

บ้านหนูน้อย ๒ ๑๑ ๑๗ ๒๘ - - - 

บ้านสาธิต ๖ ๖๔ ๖๙ ๑๓๓ - - - 

รวม ๘ ๗๕ ๘๖ ๑๖๑ - - - 

อ.๑ ๗ ๘๒ ๘๒ ๑๖๔ ๔ ๑ ๕ 

อ.๒ ๖ ๙๖ ๗๑ ๑๖๗ ๒ ๒ ๔ 

              อ.๓  ๗ ๗๘ ๕๒ ๑๓๐ ๔ ๒ ๖ 

รวม ๒๐ ๒๕๖ ๒๐๕ ๔๖๑ ๘ ๕ ๑๕ 

ป.๑ ๒ ๔๒ ๒๗ ๖๙ ๒ ๓ ๕ 

ป.๒ ๒ ๓๗ ๒๕ ๖๒ ๓ ๒ ๕ 

ป.๓ ๒ ๔๑ ๒๒ ๖๓ - - - 

ป.๔ ๓ ๓๙ ๒๕ ๖๔ ๕ ๓ ๘ 

ป.๕ ๓ ๔๐ ๓๘ ๗๘ ๒ ๒ ๕ 

ป.๖ ๓ ๕๒ ๒๘ ๘๐ ๔ ๑ ๕ 

รวม ๑๕ ๒๕๑ ๑๖๕ ๔๑๖ ๑๖ ๑๑ ๒๘ 

รวมทั้งหมด ๔๓ ๕๘๒ ๔๕๖ ๑๐๓๘ ๒๔ ๑๖ ๔๓ 



๒๑ 

 

 

 

 เปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีนักเรียนในระดับชั้นบ้านสาธิต จ านวน ๑๓๓ คน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จ านวน 

๑๖๔ คน  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จ านวน ๑๖๗ คน  ชั้นอนุบาลปทีี่ ๓ จ านวน ๑๓๐ คน  โดยมีจ านวนรวมของ

นักเรียนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ สาเหตุอาจะสืบเนื่องจากอัตราการเกิดมีชีพของ

ประชากรลดลงไทยในทุกๆปีตามสถิติของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  (๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

 

บ้านสาธิต อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓

๒๕๕๘ 158 170 173 156

๒๕๕๙ 133 186 147 149

๒๕๖๐ 133 164 167 130

จ านวนผู้ เ รียนระดับปฐมวัย     
ปีการศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๑

66

73

83

83

66

83

63

65

๗๑

80

82

65

69

62

63

64

78

80
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ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

จ านวนผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘- ๒๕๖๐

๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘



๒๒ 

 

  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๖๙ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  

จ านวน ๖๒  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๖๓ คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๖๔ คน  ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๗๘ คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๘๐ คน   จ านวนรวมของนักเรียนลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ สาเหตุอาจะสืบเนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนที่มีหลักสูตร

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในเขตดุสิตเพ่ิมมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากกว่าโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรปกติ จึงอาจ

เป็นทางเลือกของผู้ปกครองพาบุตรหลานไปศึกษาต่อที่สถานศึกษาดังกล่าว  

 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑) ผลการจัดจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ แยกตามรายวิชา 

ผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนตามรายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นักเรียนที่ได้เกรด ๓ – ๔ 
จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ สามารถจ าแนกตามรายวิชาได้ดังนี้  
 



๒๓ 

 

   
 

๒) ผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  เฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๙๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๖๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๑๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๐๓ 

      วิชาประวัติศาสตร ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๑๘ 

      วิชาหน้าท่ีพลเมือง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๐๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๑๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๓๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๕๓ 

     วิชาภาษาจีน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๙๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่านเขียนสะท้อนคิด นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ เฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๕๕ 

ระดับ จ ำนวน

ช้ัน นักเรียน

62 63 69 61 56 63 67 69 67 63 69 66

( 89.86 ) ( 91.30 ) ( 100.00 ) ( 88.41 ) ( 81.16 ) ( 91.30 ) ( 97.10 ) ( 100.00 ) ( 97.10 ) ( 91.30 ) ( 100.00 ) ( 95.65 )

53 51 58 62 54 62 58 62 62 59 62 59

( 85.48 ) ( 82.26 ) ( 93.55 ) ( 100.00 ) ( 87.10 ) ( 100.00 ) ( 93.55 ) ( 100.00 ) ( 100.00 ) ( 95.16 ) ( 100.00 ) ( 95.16 )

40 56 50 56 54 53 63 58 62 54 62 56

( 63.49 ) ( 88.89 ) ( 79.37 ) ( 88.89 ) ( 85.71 ) ( 84.13 ) ( 100.00 ) ( 92.06 ) ( 98.41 ) ( 85.71 ) ( 98.41 ) ( 88.89 )

45 53 53 56 59 58 63 61 61 43 57 53

( 70.31 ) ( 82.81 ) ( 82.81 ) ( 87.50 ) ( 92.19 ) ( 90.63 ) ( 98.44 ) ( 95.31 ) ( 95.31 ) ( 67.19 ) ( 89.06 ) ( 82.81 )

75 72 73 74 76 73 76 74 73 60 65 74

( 96.15 ) ( 92.31 ) ( 93.59 ) ( 94.87 ) ( 97.44 ) ( 93.59 ) ( 97.44 ) ( 94.87 ) ( 93.59 ) ( 76.92 ) ( 83.33 ) ( 94.87 )

70 78 72 78 72 78 79 80 80 56 55 77

( 87.50 ) ( 97.50 ) ( 90.00 ) ( 97.50 ) ( 90.00 ) ( 97.50 ) ( 98.75 ) ( 100.00 ) ( 100.00 ) ( 70.00 ) ( 68.75 ) ( 96.25 )

345 373 375 387 371 387 406 404 405 335 370 385

( 82.93 ) ( 89.66 ) ( 90.14 ) ( 93.03 ) ( 89.18 ) ( 93.03 ) ( 97.60 ) ( 97.12 ) ( 97.36 ) ( 80.53 ) ( 88.94 ) ( 92.55 )

ร้อยละ

รวม 416

ป.4 64

ป.5 78

ป.6 80

ป.3 63

ร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ป.2 62

ภำษำอังกฤษ

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวนจ ำนวน จ ำนวน
ร้อยละ

ป.1 69

จ ำนวน
ร้อยละ

อ่ำนเขียนฯ

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

รำยวิชำ

ภำษำไทย คณิตศำสต ร์ วิทยำศำสต ร์ สังคม ประวัติศำสต ร์หน้ำท่ีพลเมือง ศิลปะ กำรงำนอำชีพสุขศึกษำ

จ ำนวน
ร้อยละ

ภำษำจีน

จ ำนวน
ร้อยละ



๒๔ 

 

 
จากตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทั้ง ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๑-๖ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๑ 
   

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

 
๓) ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

ความสามารถด้าน ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับโรงเรียน 

การอ่านออกเสียง ๗๓.๕๗ ๗๗.๒๙ ๘๒.๕๑ ๘๒.๗๙ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๙.๕๘ ๗๑.๓๓ ๗๖.๔๒ ๘๒.๑๓ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๗๑.๖๐ ๗๔.๓๓ ๗๙.๔๗ ๘๒.๔๖ 

 

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT ) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ



๒๕ 

 

 

 

การประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 
 

- ๘๒.๗๙ - 

การอ่านรู้เรื่อง 
 

- ๘๒.๑๓ - 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน 
 

- ๘๒.๔๖ 
 

- 

 

 

เปรียบเทียบภาพรวมการประเมินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test: RT )         

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จ าแนกตามร้อยละ ของระดับคุณภาพ 



๒๖ 

 

 

**** เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นการน าข้อสอบมาใช้ทดสอบ จึงไม่มีค่ากลางในการเปรียบเทียบ 

 

๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT )  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 
ความสามารถด้าน 

 
ระดับประเทศ 

 

 
ระดับจังหวัด 

 

 
ระดับสังกัด 

 

 
ระดับโรงเรียน 

ด้านภาษา (Literacy) ๕๒.๖๗ ๕๘.๐๙ ๖๖.๙๖ ๗๔.๗๘ 
ด้านค านวณ (Numeracy) ๓๗.๗๕ ๓๘.๖๐ ๕๑.๙๐ ๖๓.๓๕ 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ๔๕.๓๑ ๔๘.๗๘ ๕๘.๖๗ ๖๖.๒๑ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๕.๒๕ ๔๘.๔๙ ๕๙.๑๗ ๖๘.๑๑ 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน
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๒๗ 

 

( National Test : NT ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

        ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนของ

ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ด้านภาษา (Literacy) ๗๓.๓๗ ๗๔.๗๘ 
ด้านค านวณ (Numeracy) ๖๑.๖๓ ๖๓.๓๕ 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ๗๘.๒๓ ๖๖.๒๑ 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๗๑.๗๘ ๖๘.๑๑ 

 

             ๒.๒)  เปรียบเทียบภาพรวมภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๐ 
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๒๘ 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

๑) ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
รายวิชา จ านวนผู้เข้า

สอบ (คน) 
โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ภาษาไทย ๗๕ ๖๙.๑๒ ๑๑.๙๔ ๕๒.๓๙ ๑๔.๙๔ ๖๑.๕๒ ๑๕.๐๑ ๔๘.๕๘ ๑๔.๕๕ 

 

ภาษาอังกฤษ ๗๕ ๗๕.๑๗ ๑๘.๐๔ ๔๗.๙๙ ๒๓.๕๓ ๖๕.๗๐ ๒๓.๕๕ ๓๖.๓๔ ๑๘.๓๖ 
 

คณิตศาสตร ์ ๗๕ ๗๐.๖๗ ๑๙.๐๘ ๔๓.๕๙ ๑๙.๑๓ ๕๙.๔๗ ๒๒.๑๙ ๓๗.๑๒ ๑๖.๔๔ 
 

วิทยาศาสตร ์ ๗๕ ๕๘.๑๔ ๑๒.๐๙ ๔๓.๑๓ ๑๒.๖๒ ๕๑.๑๐ ๑๓.๖๒ ๓๙.๑๒ ๑๑.๗๔ 
 

 
 

2)  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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๒๙ 

 

 
 
๓) ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามรายวิชา นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในแต่ละรายวิชา  

รายวิชา จ านวนผู้เข้าสอบ 
(คน) 

ระดับประเทศ นักเรียน 
Mean S.D. คน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๗๕ ๖๙.๑๒ ๑๑.๙๔ ๖๓ ๙๐.๐๐ 
 

ภาษาอังกฤษ ๗๕ ๗๕.๑๗ ๑๘.๐๔ ๖๖ ๙๔.๒๙ 
 

คณิตศาสตร ์ ๗๕ ๗๐.๖๗ ๑๙.๐๘ ๖๕ ๙๒.๘๖ 
 

วิทยาศาสตร ์ ๗๕ ๕๘.๑๔ ๑๒.๐๙ ๖๖ ๙๔.๒๙ 
 

 
** ไม่รวมเด็กพิเศษ ๕ คน 
 

 แสดงผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตละออออุทิศ 
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๓๐ 

 

 
 

 
ผลการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ าแนกตามรายวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

รายวิชา จ านวนผู้
เข้าสอบ 
 (คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนผู้
เข้าสอบ 

(คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ร.ร. จังหวัด สังกัด ประเทศ ร.ร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย ๖๔ ๖๙.๙๐ ๕๗.๘๑ ๖๕.๐๖ ๕๒.๔๙ ๗๕ ๖๙.๑๒ ๕๒.๓๙ ๖๑.๕๒ ๔๘.๕๘ 

ภาษาอังกฤษ ๖๔ ๗๕.๔๗ ๔๕.๗๕ ๖๓.๓๖ ๓๔.๕๙ ๗๕ ๗๕.๑๗ ๔๗.๙๙ ๖๕.๗๐ ๓๖.๓๔ 

คณิตศาสตร ์ ๖๔ ๗๔.๑๔ ๔๗.๓๐ ๖๔.๐๒ ๔๐.๔๗ ๗๕ ๗๐.๖๗ ๔๓.๕๙ ๕๙.๔๗ ๓๗.๑๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๖๔ ๖๑.๒๑ ๔๔.๗๗ ๕๓.๗๑ ๔๑.๒๒ ๗๕ ๕๘.๑๔ ๔๓.๑๓ ๕๑.๑๐ ๓๙.๑๒ 

 
 

 
ผลเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ าแนกตามรายวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๓๑ 

 

 

 
 
๑.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
         ๑) แหล่งการเรียนรู้และสถิติการใช้ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 
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ห้องสมุดของเล่น ห้องสมุดนิทาน ห้องคอมพิวเตอร์ สระว่ายน้ า ห้องสมุดประถม ห้องดนตรี ห้องพระ



๓๒ 

 

 
 

 

ข้อมูลวิทยากรพิเศษ การมีส่วนร่วมของชุมชนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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จ านวนครั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2560

พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนสัตว์ดุสิต Sea life Bangkok จัตุรัสวิทยาศาสตร์ Kidzania ชุมชนบ้านญวน มหกรรมวิทย์ฯ

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม พระเมรุมาศ ป่าในกรุง คลองพิทยาลงกรณ์ วัดราชาธิวาส ศูนย์เกษตร พิพิธภัณฑ์พระนคร

ล าดับที ่ ชื่อ- นามสกลุ อาชีพ  หัวข้อการให้ความรู้ จ านวนคร้ัง/ปี 

๑ นางสาวศิริกาญจน์  จันทร์เกษม - พนักงานราชการ ยศ.ทบ - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 

๒ นางสาวปิยนุช   ทหารวานิช - ค้าขาย - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 
๓ นางนภัสษร  ประจันตะเสน - ครูโยคะ - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 

๔ นางภัฐธิดา   ตาละโสภณ - แม่บ้าน - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 
๕ นางมัทนี   เต่งตะกูล - รับราชการ - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 
๖ นางสาวปภาวดี  โชคสวุรรณกิจ - ธุรกิจส่วนตัว - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 

๗ นางกิตติยา  พูนศิลป์ - อาจารย์มหาลัย - กิจกรรมเล่านิทาน ๑ 

๘ นายอรรถพล  นาคสุก - ครพูละ - กิจกรรมสัมภาษณ์ ๑ 
๙ นายสมศักดิ์  ปัณหา - ครพูละ 

 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเล่นเป็นทีม 

๑ 

๑๐ 
   

นายสมพล  พวงดอกไม้      - ครคูอมพิวเตอร์ - วิทยากรมินิโปรเจค 
เด็กสร้างเกม 

๑ 



๓๓ 

 

   

1.7 ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๑ 
 

 นางสาวน้ าเพชร  ทรายแก้ว - ครหู้องสมุดนิทาน - วิทยากรมินิโปรเจค 
เด็กสร้างเกม 

๑ 

๑๒ นางสาวดุสิตา   ศรีชู 
 

- ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

- กิจกรรโยคะ 
 

๑ 

๑๓ 
๑๔ 

ครูฟาริดา  เซ็นหลวง                  
ครูกันต์ศักดิ์  โกศลศักดิ์ 

- คร ู
- คร ู

- วิทยากรมินิโปรเจคจาก
ของเล่นเป็นเกม 

๑ 

๑๕ 
๑๖ 

ครูศิริพร  ศรีเสมอ                
ครูศศิพัชร์  เกิดลาภผล 

- คร ู
- คร ู

- วิทยากรมินิโปรเจคของ
เล่นแปลก 

๑ 

๑๗ นายอรรถพล  นาคสุก - ครพูละ - กิจกรรมสัมภาษณ์ ๑ 
๑๘ นายสมศักดิ์  ปัญหา - ครพูละ 

 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเล่นเป็นทีม 

๑ 

๑๙ 
๒๐ 

นายสมพล  พวงดอกไม้                 
นางสาวน้ าเพชร  ทรายแก้ว 

- ครคูอมพิวเตอร์ 
- ครหู้องสมุดนิทาน 

- วิทยากรมินิโปรเจคเด็ก
สร้างเกม 

๑ 

๒๑ นางสาวดุสิตา   ศรีชู 
 

- ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

- กิจกรรมโยคะ 
 

๑ 

๒๒ 
๒๓ 

ครูฟาริดา  เซ็นหลวง                  
ครูกันต์ศักดิ์  โกศลศักดิ์ 

- คร ู
- คร ู

- วิทยากรมินิโปรเจคจาก
ของเล่นเป็นเกม 

๑ 

๓๕ คุณชินวุฒิ (ครูกอล์ฟ) -ฟรีแลนซ์ -วิธีการท าเสื้อผ้าจาก
ถุงพลาสติก 

๑ 

๓๖ ครูฐิติพร  พันธวงศ์ -คร ู -วิธีการแต่งนิทาน ๑ 

๓๗ ครูน้ าเพชร  ทรายแก้ว -คร ู วิธีการแต่งนิทาน ๑ 

๓๘ คุณฟอส  โปริยา  โหสกุล -ล่ามภาษามือการศึกษา
พิเศษ 

-ภาษามือ ๑ 

๓๙ ครูณิชาลฎา   ยงเสมอ -ครูการศึกษาพิเศษ -ภาษามือ ๑ 



๓๔ 

 

 
 

ที่มา แผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
 

1.8  สภาพชุมชนโดยรวม      
  
  ๑) สภาพชุมชน   รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนอาศัย มีประชากรประมาณ ๑๐๑,๗๖๘   คน 
จ านวน  ๓๑,๗๕๑ หลังคาเรือน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นพ้ืนที่ประกอบไปดวยแหลงการคา 
แหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เขตทหาร แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้
ยังเปนสถานที่ท่ีตั้งรัฐสภากระทรวงตาง ๆ และพระราชวัง 
    
  ๒)  ผู้ปกครอง 
   ๒.๑ ) ระดับปฐมวัย 
     ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ          
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๑๘๐,๐๐๐.-  บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๒ – ๓ คน 

 
 

          ๒.๒ ) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๓๕ 

 

                           ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ  รับราชการ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๒-๓  คน 
        
 ๓)   โอกาสของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความร่วมมือโดยท า
ข้อตกลงกับหน่วยงานภายในสถาบันในการพัฒนาผู้เรียน ครู และสถานศึกษา เช่น  
 

• ด้านการพัฒนาผู้เรียน  

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับผู้เรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖        

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖        

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับความร่วมมือจากคณะมนุษย์ศาสตร์   ในการส่งบุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ผู้เป็นเจ้าของภาษา  (ชาวต่างชาติที่วุฒิการศึกษาทางวิชาชีพครู ) ใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งนักศึกษา
พยาบาลฝึกประสบการณ์ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา ก่อนเข้าห้องเรียน 

- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open ส านักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ 
/๒๕๖๐  ค่าย October Camp และ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงหลังเลิกเรียน ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๐  ค่าย After scool   ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่
หลากหลายของบุคลากร น ามาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 

 
 
 

• ด้านครู  



๓๖ 

 

                       -โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้รับความร่วมมือกับส านักวิทยบริการ  ให้การอบรมแก่ครูใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  เช่น การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC   การใช้
โปรแกรม  SMART CLASSROOM  การอบรมเทคนิคการใช้ E-PORTFOLIO   
          - ครูได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 
          - ครูได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชการ ครูช านาญการ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

• ด้านสถานศึกษา  
                       - โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการ
และซ่อมแซมในบริเวณที่ช ารุด   และหน่วยงานเกษตรภิบาล ดูแลตกแต่งสถานที่บริเวณโรงเรียนแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนให้สวยงาม   
          - โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดท า
เว็บไซต์โรงเรียน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่กิจกรรมของโรง เรียนในหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

           -  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก  ส านักกิจการพิเศษ ศูนย์ส่ ง เสริมสุขภาพ               
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมท าความตกลงขอใช้โรงยิมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ทางการกีฬา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในโอกาสส าคัญต่างๆ  เช่น กีฬาสี  กีฬาสานสัมพันธ์ละอออุทิศ
จิตรลดา  การเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
 

1.9  ผู้เข้าศึกษาดูงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงาน จังหวัด จ านวน 
(คน) 

๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กทม. ๗ 

๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. ๓ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา กทม. ๓ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี ๓๒ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ๑๙ 
๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเทศบาลต าบลปาเสมัส นครศรีธรรมราช ๔๐  
๖ กันยายน ๒๕๖๐ ส านักงานเทศบาลต าบลภูเก็ต ภูเก็ต ๓๕ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ๒๖ 



๓๗ 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงาน จังหวัด จ านวน 
(คน) 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุร ี ๔๕ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสวนดอกไม้ สมุทรปราการ ๔ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาคมพัฒนารับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๔๐ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) นครศรีธรรมราช ๑๐ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ านวยวิทยา กทม. ๙ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ๓๔ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครู และอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต 
ภูเก็ต ๑๐ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเขียนเขต  ปทุมธานี ๑๑ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเทศบาลต าบลบางแพ ราชบุรี ๕๐ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี ๑๐ 
๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลธนามาศ กทม. ๘ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส านักงานเทศบาลต าบลฉลอง ภูเก็ต ๓๐ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุร ี ๒๑ 
๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ส านักงานเทศบาลต าบลไทรม้า นนทบุรี ๓๗ 
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โรงเรียนม์มาร่า  ศิริวัฒน์วิทยา กทม. ๓ 

๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย กทม. ๗ 
๑๐  มีนาคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กทม. ๕ 



๓๘ 
 

1.10 ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสาม  เมื่อวันที่  ๒๒-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการประเมิน ๓  

กลุ่มตัวบ่งชี้ได้แก่  กลุ่มตวับ่งชี้พ้ืนฐาน    กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   ระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังตารางต่อไปนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย ผลประเมินอิงเกณฑ ์ ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๘๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีสุขนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตทีด่ี ๓.๘๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
ดนตรี และกีฬา 

๓.๘๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                      
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์    คิดไตรต่รอง
และมีวิสัยทัศน์ 

๓.๘๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร ๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                       
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

๓.๗๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๘ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ  
ท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที ่๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่                       
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มี ประสทิธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๙๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๖ ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที ่๑๐ ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมีความสามารถในการ                         
บริหารจดัการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ                         
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ                          
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ่การเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือ กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก 

     ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



๓๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     เป็นส าคัญ ๕.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิผลของการ บรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนน ๑๐๐ ๙๖.๘๔ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา    
  
- ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  √   

- มีตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ √   

- ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือปรับปรุงเร่งด่วน √   

                 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                  √   สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

  ผลการประเมินภายนอก  

 

             ระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ     ดีมาก          โดยมีค่าเฉลี่ย    ๓.๙๕  

                        ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

            ระดับขั้นพื้นฐาน     ระดับคุณภาพ       ดีมาก    โดยมีค่าเฉลี่ย  ๙๖.๘๔  

                        ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 



๔๐ 
 

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

ได้แก่  

๑. รศ.พัชรี           ผลโยธิน     ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

๒. อ.ดร.รังรอง      สมมิตร       กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

๓. อ.กุลธิดา         ทุ่งคาใน      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ) 

  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลการประเมิน ๘ องค์ประกอบ  สรุปผลการประเมิน      

ดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๒ การจดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๓ การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๕ การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๖ การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๗ การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๕ ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบท่ี ๘ การจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๕ ดีเยี่ยม 

 จุดเด่นระดับปฐมวัย 

 ในระดับการศึกษาปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามหลักสูตร และมีความโดดเด่นแสดงให้เห็น

ถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยม 

 

จุดที่ควรพัฒนาระดับปฐมวัย 

 ในการเขียนสรุปผลในเล่ม SAR ควรก าหนดสิ่งที่จะด าเนินการท าในปีการศึกษาถัดไปให้ชัดเจน โดยสื่อให้

เห็นเป็นรูปธรรม  มากกว่าการเขียนด้วยข้อความว่า “จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น” 



๔๑ 
 

ข้อเสนอแนะระดับปฐมวัย 

 ควรมีการสร้างเกณฑ์ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้    เนื่องจากระดับของการประเมินถึง

ระดับ ดีเยี่ยมมาโดยตลอด เพ่ือเป็นการยกระดับให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 

จุดเด่นระดับขั้นพื้นฐาน 

 ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามหลักสูตร และมีกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่านเขียนสะท้อนคิดที่มีความโดดเด่น  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีเยี่ยม 

 

จุดที่ควรพัฒนาระดับขั้นพื้นฐาน 

 ในการเขียนสรุปผลในเล่ม SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ควรระบุรายละเอียดของงาน  กิจกรรมและ

โครงการต่างๆ  ลงในผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ประเมินได้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม   มากกว่า

ภาพรวมของการด าเนินงาน 

 

ข้อเสนอแนะระดับพื้นฐาน 

 ควรมีการสร้างเกณฑ์ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้    เนื่องจากระดับของการประเมินถึง

ระดับ ดีเยี่ยมมาโดยตลอด เพ่ือเป็นการยกระดับให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๒ 
 

ส่วนที่ ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้วิธีการหลากหลาย ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการประเมินฯ ก าหนด ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ แต่ละ
มาตรฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีพุทธศักราช 
๒๕๕๓ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา เป็นร้อยละดังนี้ 
 
 2.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเอง 

๑.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับดีเยี่ยม 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๙๘.๖๕ 

๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  ๙๕.๐๒ 

๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  ๙๕.๕๗ 

๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติด  

๙๐.๗๕ 

๒.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเยี่ยม 

๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๙๔.๕๘ 

๒.๒  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก   ๙๑.๙๗ 

๒.๓  ควบคุมตัวเองได้เหมาะสมกับวัย ๙๔.๑๑ 

๒.๔  ชื่นชมต่อศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๙๔.๓๐ 

๓.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑  มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ๙๓.๔๐ 

๓.๒  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๙๔.๗๑ 



๔๓ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเอง 

๓.๓  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๖.๖๕ 

๓.๔  ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ๙๘.๐๖ 

๔.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเยี่ยม 

 ๔.๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ

เรียนรู้ 

๘๙.๕๒ 

๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๙๔.๑๕ 

๔.๓  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๙๕.๗๗ 

๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๙๔.๓ 

๔.๕  มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๙๗.๑๘ 

๕.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๕.๑  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด

การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณ ์

๙๗.๘๗ 

๕.๒  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๐๐.๐๐ 

๕.๓  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๗.๘๗ 

๕.๔  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ

เด็ก 

๑๐๐.๐๐ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก

อย่างหลากหลายและสรุปผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๐๐.๐๐ 



๔๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเอง 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้

ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๙๕.๗๔ 

๕.๗  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๑๐๐.๐๐ 

๕.๘  ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๐๐.๐๐ 

๕.๙  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๑๐๐.๐๐ 

๕.๑๐  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐๐.๐๐ 

๖.   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดเียี่ยม 

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดเียี่ยม 

๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล

การประเมินผลและการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ

จัดการ 

ระดับดีมาก 

๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๖.๕   ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม พัฒนาศั กยภาพบุ คล าก ร ให้ มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับดเียี่ยม 

๖.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่

การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดเียี่ยม 

๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดเียี่ยม 

๗.  แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 



๔๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเอง 

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

๗.๒  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ

เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดเียี่ยม 

๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดเียี่ยม 

๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น 

ระดับดเียี่ยม 

๗.๕  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดเียี่ยม 

๘.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 

๘.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ของ

สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๓  จัดข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

ระดับดีมาก 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ

ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

๘.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

ระดับดีมาก 



๔๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเอง 

๙. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    

ระดับดีมาก 

๙.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๙.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย ของ

สถานศึกษา 

ระดับดเียี่ยม 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับดเียี่ยม 

๑๑.  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษา เพื่อยกระดับ คุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย     

ระดับดเียี่ยม 

๑๑.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

2.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

           

          ระดับดีเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

      ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและการค านวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละฝ่าย   แต่ละระดับ 

๘๕.๔๔ 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหา 

๘๔.๗๒ 

     ๓) ความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

๙๖.๓๕ 

     ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๙๒.๐๒ 

     ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลวัด

ระดับชาติ 

๙๓.๕๕ 

     ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน ๙๕.๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

     ๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๙๓.๕๓ 

     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๖.๙๐ 

     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๗.๘๔ 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๙๙.๒๘ 



๔๘ 
 

 

มาตรฐาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

            ดีเยี่ยมระดับ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 

ระดับดีเยี่ยม 

๒.๒  การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

           ๒.๒.๑ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

           ๒.๒.๒ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

ระดับดีเยี่ยม 

           ๒.๒.๓ การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

ระดับดีเยี่ยม 

           ๒.๒.๔ การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

๒.๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม

รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม 

๒.๔.การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหาร ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก

คนมีส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 



๔๙ 
 

 

มาตรฐาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

๓.๒.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

ระดับดีเยี่ยม 

๓. ๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่  ๔   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดี 

 
 

หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 

 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 

 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม  

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ 

 

๔ 

 

ดีเยี่ยม ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก 

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ด ี ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๓ ด ี

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๒ พอใช้ 

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง ๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง 



๕๐ 
 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
2.3 มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
                  น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 
 
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ งาน 

โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ดังนี้       
  ๑.๑ เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  

       โรงเรียนได้ด าเนินงาน โครงการ  กิจกรรม เช่น   งานส่งเสริมพัฒนาการ การจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียน “ร่างกายแข็งแรง” เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ ๕ หมู่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และให้ความรู้กับเด็กในการ
หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม และในหน่วยการ
เรียนเราทุกคนชอบออกก าลังกาย เราท าแบบนี้สุขภาพแข็งแรง เป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีมีผลต่อการเจริญเติบโต  โรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน
อาหารว่างโดยนักโภชนาการโรงเรียน การจัดรายการอาหารผ่านการตรวจจากผู้บริหาร ก่อนด าเนินการจัด
อาหาร  จัดให้มีกิจกรรมการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงให้กับเด็กทุกเดือนและเทียบกับเกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูง 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือดูพัฒนาการด้านร่างกาย การเจริญเติบโตตามวัย หากพบว่าเด็กมี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  หรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติมากพยาบาลประจ าโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  และให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเพ่ือช่วยพัฒนาเด็กให้มีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์  หากเด็กที่น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
โรงเรียนจะแนะน าให้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการรวมถึงแนะน าวิตามินที่ช่วยให้เด็กรับประทาน
อาหารได้มากขึ้น  พร้อมทั้งโรงเรียนจัดเสริมอาหารนมหรืออาหารที่จ าเป็นให้เด็กเป็นรายบุคคล   และครูพล
ศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพเด็กอย่างเหมาะสมรวมทั้งท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็ก โดย
เทียบกับเกณฑ์ กรมพลศึกษา  ในทุกภาคเรียน 

๑.๒ เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   
โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ กิจกรรมกายบริหารตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน   

กิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวแบบต่างๆ  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เกมพลศึกษา เกม
การละเล่นไทย การเล่นเครื่องเล่นสนาม  กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า กิจกรรมดนตรี เพ่ือให้เด็กได้ออก
ก าลังกาย  และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 

 ๑.๓  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพ          
ออกก าลังกาย เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเจ็บป่วย  มีการตรวจสุขภาพของเด็กโดยสังเกตเด็ก ทุก



๕๑ 
 

เช้าก่อนเข้าห้องเรียนจะตรวจอุณหภูมิคัดกรองก่อน หากพบว่าเด็กมีน้ ามูก มีไข้โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ ท าการคัดแยกเด็ก และ แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน หรือแนะน าให้พบแพทย์เพ่ือตรวจรักษา  
โรงเรียนมีห้องพยาบาลไว้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเจ็บป่วยเล็กน้อย  มีการจัดท าทะเบียนสถิติของ
เด็กเจ็บป่วยในห้องพยาบาล   นอกจากนี้  ส่งเสริมให้เด็กรักษาสุขภาพอนามัย ครูได้มีการตรวจสุขภาพความ
สะอาดของ มือ เล็บ ผม ผิวหนัง  ฟัน  เป็นประจ าและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/สุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ  ฝึกให้เด็กล้างมือทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน   ล้างมือก่อนและหลังเล่นเครื่องเล่นสนาม   ล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ าเป็นประจ าจนเป็นนิสัย นอกจากนี้ได้จัดประสบการณ์ การเรียน ใน
หน่วยการเรียนรู้ “ ร่างกายแข็งแรง” เป็นการให้ความรู้ในเรื่องสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  การรักษาความ
สะอาด มือ ฟัน การดูแลร่างกายอนามัยส่วนตน การดูแลป้องกันตนเองจากโรค ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และท า
ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งให้นักศึกษาพยาบาลเข้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่เด็ก
เช่นการล้างมือ การแปรงฟัน การป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดต่อฯลฯ  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย
มีกิจกรรมกายบริหารตอนเช้า  โครงการกีฬาสี และกีฬาสัมพันธ์ละอออุทิศ-จิตรลดา   เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ต่อการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  ปลูกฝังความสามัคคี การยอมรับความสามารถของตนเองและของผู้อ่ืน
รู้จักการแพ้-ชนะและการให้อภัย          

งานอนามัย/พยาบาล/โภชนาการ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ า   กิจกรรมแปรงฟัน   กิจกรรมการตรวจสุขภาพและ
การเจ็บป่วย  มีกิจกรรม  ดังนี้ 

   กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเจ็บป่วย  โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลสุขภาพเด็กจัดให้มี
การตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองเด็กก่อนขึ้นอาคารเรียนหากพบว่าเด็กมีน้ ามูก  มีไข้จะให้ผู้ปกครองรับเด็ก
กลับทันที โรงเรียนมีห้องพยาบาลไว้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือกรณีที่เด็กป่วย
ระหว่างอยู่ที่โรงเรียนจะท าการคัดแยกเด็กก่อน และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับ  โรงเรียนได้จัดท าทะเบียนสถิติ
ของเด็กเจ็บป่วยในห้องพยาบาล   นอกจากนี้ ครูประจ าชั้นมีการตรวจสุขภาพความสะอาดของ มือ เล็บ ผม 
ผิวหนัง  ฟัน  เป็นประจ า รวมทั้งคอยดูแลสังเกตสุขภาพเด็กตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/ สุขบัญญัติ ๑๐ ประการแก่เด็กอย่างสม่ าเสมอ   

๑.๔ เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยอันตราย และสิ่งเสพติด    โรงเรียนได้
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ เช่น  งานสวัสดิภาพผู้เรียน มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด โรคภัยต่างๆ    ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและยุงโต
เต็มวัยทุก 2 สัปดาห์ พ่นยาก าจัดยุงและแมลงภายในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนเดือนละครั้ง  เพ่ือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก   จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอันตรายของยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลให้ปลอดภัยจาก
ยุง  มีการฉีดพ่นน้ ามันตะไคร้หอมไล่ยุงในบริเวณอาคารเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
  โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุของเด็กจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยโดยจัดครูผู้รับผิดชอบประจ าวันเพ่ือรับ – ส่ง เด็กตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  ในช่วงเช้า มีครู
เวรรับเด็กบริเวณหน้าโรงเรียน  ดูแลความปลอดภัยเด็กระหว่างทางเดิน ทางขึ้นอาคาร ทางเชื่อมต่อระหว่าง



๕๒ 
 

อาคาร และเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ในช่วงเย็นมีห้องเวรมีครูเวรประจ าวันคอยดูแลส่งเด็กแก่ผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ มีพ่ีเลี้ยงดูแลการเข้าห้องน้ าของเด็กตลอดทั้งวัน และมีครูเวรดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน   
นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่นทั้งภายใน  และภายนอก
ห้องเรียน  สอนให้เด็กผู้เรียนรู้จักระมัดระวังในขณะเดินขึ้น – ลงบันได  การเดินข้ามถนน  เรียนรู้การปฏิบัติ
ตามสัญญาณไฟจราจร  มีกิจกรรมการซ้อมหนีไฟเพ่ือให้เด็กรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ 
และได้เรียนรู้ได้เห็นโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาตามวัย  เช่น  การเล่านิทานที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นโทษของ
สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา การรับประทานขนมลูกอมน้ าอัดลมที่ไม่มีประโยชน์ส่งผลต่อสุขภาพเกิดโรคอ้วน 
เบาหวานในเด็ก ฟันผุ  การเล่าถึงสถานการณ์ ผู้ติดยาเสพติด  น าภาพเหตุการณ์/อันตรายของการเมาแล้วขับ  
จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษ  ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดสิ่งเสพติดนอกจากนี้มี
การเรียนรู้ ในหน่วยการเรียน “ร่างกายแข็งแรง” การสอนแบบโครงการ ได้แก่ โครงการเล่นของเล่นอย่างไรให้
ปลอดภัย โครงการอุบัติเหตุในห้องเรียน  ซึ่งให้ความรู้เรื่องการ การดูแลร่างกายอนามัยส่วนตน 
 
 
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ ๑        
มีผลการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ  ๙๘.๐๘  เด็กร้อยละ    ๙๗.๐๐ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา     
 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 
ด้านร่างกายทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
 
ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดีมาก 
ดี 

เยี่ยม 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑ ๑     / 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๑.๕ ๑.๕  

 

 
    / 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ ๑.๕     / 
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ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดีมาก 
ดี 

เยี่ยม 

๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 

๑ ๑     / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕ ๕     / 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๔ ข้อ 
ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๓ ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๒ ข้อ 
พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๑ ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๐ ข้อ 
 
 
ตัวบ่งชี ้๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๒. การมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๓. การมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย 
๔. การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม  ครู ผู้ปกครอง  
๒. การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. งานกิจกรรมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมการออกก าลังกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 



๕๔ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕หมู่ ในหน่วย
การเรียน 
๒. งานอนามัย/พยาบาล/โภชนาการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/สุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ 
    - กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเจ็บป่วย 
    - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก / วัดส่วนสูง 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (๑.๕ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 
๒. การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 
๓. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย 
๔. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง จังหวะ ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง  
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. งานกิจกรรม  พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมการออกก าลังกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๒.งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะ/เกม 
- กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เรียนรู้จาก
การเล่น 



๕๕ 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (๑.๕ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. เด็กล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า 
๒. แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
๓. รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน 
๔. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ ครู บุคลากรภายในโรงเรียน 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. งานกิจกรรม  พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
-กิจกรรมการออกก าลังกาย 
-กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมดนตรี  
- กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ ในหน่วย
การเรียน 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๒. งานอนามัย/พยาบาล/โภชนาการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/ 
สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
    - กิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเจ็บป่วย 
    - กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากเข้าห้องน้ า 
    - กิจกรรมแปรงฟัน 
    - กิจกรรมนอนพักผ่อนตอนกลางวัน 
    - กิจกรรมส่งเสริมการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ 
หมู่ 
 



๕๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๔. งานสวัสดิภาพผู้เรียน 
    - กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ/ปลอดสิ่งเสพติด 
๕. งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
 - การจัดกิจกรรมประสบการณ์หน่วยความปลอดภัย 
(จากอุบัติเหตุ และสารเสพติด) ๑๐ ประการ 
๖. งานอนามัย/พยาบาล/โภชนาการ 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย/สุขบัญญัติ 
๗.งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
 - กิจกรรมมุมนิทาน 
 - กิจกรรมเล่านิทาน 
 - กิจกรรมดนตรี ศิลปะ 
 - กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะ / เกม 
 - กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เรียนรู้จาก
การเล่น 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด (๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. การปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ๒. การบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 

๓. การบอกข้อควรปฏิบัติในการดูแลตนเองให้พ้นจากโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 ๔. การปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ 
สิ่งเสพติด 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง  
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

- กิจกรรมเล่านิทาน 
- กิจกรรมดนตรี ศิลปะ 



๕๗ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ/เกม 
๕.งานสวัสดิภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ/ปลอดสิ่งเสพติด 
จัดตารางประจ าวันผู้รับผิดชอบการรับ-ส่งผู้เรียน 

 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ตรงตามแต่ละตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑ 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับคุณภาพ 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๙๘.๖๕ 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๙๕.๐๒ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๙๕.๕๗ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

๙๐.๗๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

มาตรฐานที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
           น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 
 
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ  โดยได้
ด าเนินการ งาน / โครงการ / กิจกรรม ต่างๆ เพื่อส่งเสริมดังนี้ 

โรงเรียนได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็กให้ร่าเริง แจ่มใสมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง  จึงได้ก าหนดกิจกรรมหลักของทางโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสงบ  รวมถึงกิจกรรมเสริมพิเศษ เช่น ดนตรี พลศึกษา 
คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ า และภาษาอังกฤษ ให้มีการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านอารมณ์ 
จิตใจของเด็กควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ มุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน เช่น  มุมหนังสือ 
มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก มุมดนตรี ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมพัฒนาทางด้านอารมณ์เช่นกัน พร้อม
กันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันส าคัญต่างๆขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น กิจกรรมGift 
Festival กิจกรรมวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กสนุก และมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  

โรงเรียนได้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอก และภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศเหมือน
บ้าน  จัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเหมาะสม มีสื่อ อุปกรณ์ของเล่นที่ส่งเสริม  การเรียนรู้และสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจผ่านการบูรณาการในกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “ฉันคือใคร” “ร่างกายแข็งแรง” ครูได้ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ตนเอง ให้เด็กรู้จักร่างกาย อารมณ์ของตน การแสดงอารมณ์ได้ถูกต้องกับความรู้สึก รู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง  ครูทุกคนเป็นผู้ที่มีความเมตตา รักเด็ก รู้จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเป็นบุคลากรที่
มีความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพ ท าให้เด็กๆ มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส  เล่น เรียนและท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน ครู และผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กผู้เรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเอง  กล้าแสดงออก  ชื่นชม
ความสามารถของผู้อ่ืน  และรู้จักวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม  ผ่าน งาน /โครงการ 
กิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  การจัดประสบการณ์ ให้เด็กท ากิจกรรมเดี่ยวและท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฝึกให้เด็กรู้
ขั้นตอนในการท างาน อย่างเหมาะสมกับวัย โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ในระหว่างการท ากิจกรรม และเม่ือท า
กิจกรรมเสร็จแล้ว ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้น าเสนอผลงานของตน    เพ่ือให้ผู้อ่ืนหรือเพ่ือนได้รับทราบและจัด
แสดงผลงานที่บอร์ดในชั้นเรียน หรือมุมแสดงผลงานของเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักตนเองภาคภูมิใจในผลงาน 
กล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง และแสดงความยินดีกับผู้อ่ืน  นอกจากนี้ ครูเปิดโอกาสให้เด็กร่วม
อภิปรายและสรุปความรู้ในกิจกรรมต่างๆ   กิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้ามีการผลัดเปลี่ยนเด็กเป็นผู้น าเชิญธง
ชาติ ผู้น าสวดมนต์ และผู้น าเต้นประกอบเพลงตอนเช้า หรือกิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น เต้นประกอบเพลง   
ขับร้องเพลงที่ตรงกับเทศกาลส าคัญต่างๆ  



๕๙ 
 

นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเอง การช่วยเหลือ และการแบ่งปัน โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมหรือการเล่นร่วมกับผู้อื่น ในลักษณะกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เช่น กิจกรรม
เสรี  กิจกรรมกลุ่ม การท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เหมือนและ
แตกต่างจากตน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามอีกด้วย 

โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กชื่นชมต่อศิลปะ ดนตรี และรักธรรมชาติ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1) ด้านศิลปะ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะในห้องเรียนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ และให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กได้รับความรู้   โดยส่งเสริมให้เด็กจินตนาการออกมาเป็นภาพวาดหรืองาน
ประดิษฐ์   และน าเด็กผู้เรียนไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ โดยการ
ส ารวจทัศนียภาพที่สวยงาม  อันเป็นพ้ืนฐานให้เด็กผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ และเกิดแรงบันดาลใจให้สามารถ
สร้างงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสวยงามตามวัย  

2) ด้านดนตรี  โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสุนทรียภาพด้านเพลงและดนตรีให้เกิด
กับผู้เรียน  จึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพลงช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยกา รเปิดเพลงที่
หลากหลายเหมาะสมกับวัยหรือเหตุการณ์ เป็นเพลงส าหรับเด็ก เช่น เพลงส่งเสริมคุณธรรม ให้ข้อคิด  สั่งสอน  
เพลงที่เป็นคติสอนใจ  รวมทั้งเพลงตามสมัยนิยมให้เด็กได้ฟัง และมีโอกาสชื่นชมกับสุนทรียภาพทางดนตรี 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ (ดนตรี) โดยครูผู้มีความรู้ความช านาญทางด้านดนตรี และกิจกรรม
เคลื่อนไหว มีประสบการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี และเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการแสดงออกผ่านเสียงเพลง
และดนตรีด้วยความสนุกสนาน  
  
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ด าเนนิงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ดังกล่าว เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ มีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัยและชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา     
 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาด้าน
อารมณ์และจิตใจทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒ 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

๑      / 

๒.๒ มีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก   

๒      / 

๒.๓ ควบคุมตัวเองได้
เหมาะสมกับวัย 

๑      / 

๒.๔ ชื่นชมต่อศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๑      / 

ผลรวมคะแนน
มาตรฐานที่ ๒ 

๕      / 

 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๔ ข้อ 
ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๓ ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๒ ข้อ 
พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๑ ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๐ ข้อ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ( ๑ คะแนน ) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความร่าเริง  สดชื่น  แจ่มใส 
๒. การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง 
๓. ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๔. สนุกสนานกับกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 



๖๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียน คร ู
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. กิจกรรมศิลปะ(ร้อยลูกปัด วาดภาพ ปั้น งานฉีก 
ตัด ปะ งานประดิษฐ์ ) 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๓.โครงการกีฬาสี 
๔. กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมสงบ  
- กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เรียนรู้จาก
การเล่น 
-กิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน 
-วันส าคัญต่างๆ 
๕.แบบบันทึกสั้น 
๖.แบบประเมินผลงานตนเอง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก (๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความมั่นใจในตัวเอง 
๒. ความกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
๓. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
๔. รู้จักการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 



๖๒ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม  ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. กิจกรรมศิลปะ(ร้อยลูกปัด วาดภาพ ปั้น งานฉีก 
ตัด ปะ) 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๓.โครงการกีฬาสี 
๔. งานกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 
๕.งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ แต่ละวัน 
๖. กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สงบ 
- กิจกรรมห้องสมุดนิทาน  
- กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เรียนรู้จาก
การเล่น 
-กิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน 

 
ตัวช้ีวัดที่  ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย ( ๑ คะแนน ) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒. รู้จักรอคอยโอกาสในการท ากิจกรรมต่างๆ 
๓. บอกความรู้สึกและความต้องการของตนเองได้ 
๔. ไม่แสดงความกลัวหรือวิตกกังวลกับสภาวการณ์หรือสิ่งที่ไม่มีเหตุต้องกลัว 

 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 



๖๓ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม  ผู้เรียน ครู  
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. กิจกรรมศิลปะ(ร้อยลูกปัด วาดภาพ ปั้น งานฉีก 
ตัด ปะ) 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๓.โครงการกีฬาสี 
๔. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- กิจกรรมประกวดผลงานวาดภาพวันแม่ 
๕. งานกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 
๖. กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมสงบ  
 - กิจกรรมห้องสมุดนิทาน 
 -กิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ/เรียนรู้จาก
การเล่น 
-กิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน 
-กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ( ๑ คะแนน ) 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และกิจกรรมด้านธรรมชาติ 
 ๒. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และกิจกรรมด้านธรรมชาติ 
 ๓. การมีความสุขขณะท ากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และกิจกรรมด้านธรรมชาติ 
 ๔. สามารถถ่ายทอดสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและกิจกรรมด้านธรรมชาติ 
 



๖๔ 
 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม  ผู้เรียน ครู  
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. กิจกรรมศิลปะ(ร้อยลูกปัด วาดภาพ ปั้น งานฉีก 
ตัด ปะ) 
๒. งานส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
- กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า 
- กิจกรรมการว่ายน้ า 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมพลศึกษา 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
๓.โครงการกีฬาสี 
๔. งานกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ 
๕.งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ แต่ละวัน 
๖.กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมสงบ และ 
- กิจกรรมดนตรี ศิลปะ 
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะ/เกม 

 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ตรงตามแต่ละตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๙๔.๕๘ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก   ๙๑.๙๗ 
๒.๓ ควบคุมตัวเองได้เหมาะสมกับวัย ๙๔.๑๑ 
๒.๔ ชื่นชมต่อศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๙๔.๓๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 



๖๕ 
 

 มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
           น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน  
วิธีการพัฒนา 
 

โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝัง  และพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม       
มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน             
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ได้ก าหนดงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ความมีวินัยและความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์โรงเรียนจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความมีวินัย และความรับผิดชอบให้กับเด็กโดยผ่านกิจกรรมประจ าวัน และกิจกรรมตามวันส าคัญ ดังนี้  

๑) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติตอนเช้า    และเข้าร่วมกิจกรรมถวาย
ความจงรักภักดีต่อวันส าคัญต่างๆของประเทศ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ กิจกรรมคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช  การเดินแถวเข้าห้องเรียน  การเดินแถวไปท ากิจกรรมต่างๆ  

๒) กิจกรรมเข้าแถว และรอคอยตามล าดับก่อน – หลัง การเข้าแถวเพื่อความเป็นระเบียบ 
และรอคอยโอกาสปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการ เล่น
กลางแจ้ง กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมว่ายน้ า กิจกรรมการแปรงฟัน  การเดินแถวตามล าดับก่อน -หลังเข้า
ห้องเรียน เดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารว่าง  เป็นต้น 

๓) กิจกรรมการเก็บของใช้ส่วนตัว ของเล่น และสิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เช่น กิจกรรม 
กลุ่ม กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเสรี ฯลฯ ทุกกิจกรรมฝึกให้เด็กเก็บของเล่นของใช้ให้ถูกที่ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้เด็กสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตน  การเก็บถาดอาหารและช้อน หลังรับประทานอาหาร ในบริเวณที่
ก าหนด 

๔) กิจกรรมการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนร่วมกัน ฝึกเด็กให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องและ 
ของโรงเรียน เพ่ือฝึกความเป็นประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกัน ให้สามารถท างานร่วมกันได้ นอกจากนี้
โรงเรียนได้ ส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตามโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมหรือการเล่นร่วมกับผู้อ่ืน ใน
ลักษณะกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิดและ กิจกรรมสงบ การท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นของตนและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เหมือนและแตกต่างจากตน  ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม และผลัดกันรับผิดชอบในหน้าที่แต่ละวัน กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เด็กทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอ  สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ครูในชั้นเรียนจะส่งเสริมวินัยเชิง
บวก สร้างข้อตกลง ตักเตือน แนะน า อย่างมีเหตุผล โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกิจกรรมวันไหว้
ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมรับดาวเด็กดี   

  ๕) กิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญู โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยเด็กทุกระดับชั้นมี
ส่วนร่วมกันการท ากิจกรรม เช่น การจัดท าพานไหว้ครู ตัวแทนถือพานไหว้ครู เป็นต้นและยังมี กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมครูแต่ละระดับชั้นได้แบ่งฐานกิจกรรม
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมการท ากิจกรรมบนเวที
อีกด้วย   คุณครูส่งเสริมให้เด็กแสดงความเคารพผู้ปกครองและครูเวรประจ าวันตอนเช้าที่มาส่งและตอนเย็น



๖๖ 
 

ที่มารับเด็กเป็นประจ าทุกวัน และส่งเสริมให้แสดงความเคารพครูและ ผู้ใหญ่ที่พบในโรงเรียน นอกจากนี้มีการ
จัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสงบ และกิจกรรมนิทาน
ส่งเสริมกระบวนการคิด ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกเรื่องความมีวินัย ความความรับผิดชอบ 
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เมตตากรุณา การท างานร่วมกัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การสุภาพอ่อนน้อม การประหยัด ความพอเพียง โดยครูสร้างสถานการณ์ขณะสอน พูด
อธิบาย ยกตัวอย่าง หรือ เล่านิทาน แสดงบทบาทสมมุติ และถามค าถามให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เข้าใจเหตุและ
ผลของการกระท าความดี  

๓.๒ ความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน โรงเรียนจัดโครงการดาวเด็กดี เพ่ือส่งเสริมเด็กท าความดี 
เช่น  ความมีวินัย ความกตัญญู สามัคคี ประหยัด ซื่อสัตย์ ขยัน มีเมตตากรุณา มีวัฒนธรรม รักความสะอาด 
เป็นกิจกรรมที่มอบดาวให้กับเด็กที่ท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการเสริมแรงให้กับเด็กที่ปฏิบัติความดี
ต่างๆ ครูยังเน้นการส่งเสริมให้เด็กไม่น าของเล่นของโรงเรียนกลับบ้านนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมภายใน
ห้องเรียน ครูเน้นการส่งเสริมให้เด็กยอมรับผิดจากการกระท าของตนและไม่พูดปด เช่น เมื่อกระท าผิดจะฝึกให้
เด็กยอมรับผิดไม่พูดปด ไม่น าสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน ในเรื่องความเมตตา การรู้จักแบ่งปัน โรงเรียนเน้นการ
จัดกิจกรรม  เพ่ือฝึกให้เด็กมีความเมตตา กรุณา และรู้จักและแสดงความช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม เช่น 
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแบ่งปันของเล่น ของใช้ ในการท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
การช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต ทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียนพาเด็กไปดูปลาที่
เลี้ยงในอ่างบัวและหากพบสัตว์เล็กๆในสนาม ครูมีการสนทนาชักชวนให้เด็กเรียนรู้และเมตตาต่อสัตว์ 
นอกจากนี้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเล่านิทานที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความเมตตากรุณาต่อ
ผู้อื่น สัตว์ต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่มีชีวิต เรื่องของความประหยัดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เห็นคุณค่าของทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมประหยัดน้ า
ประหยัดไฟ เช่น ฝึกให้เด็กปิดไฟฟ้าในห้อง และปิดน้ าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้  การน าวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจาก
ธรรมชาติมาใช้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ  และส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยจัด
กิจกรรมเป็นหน่วยการเรียน หน่วยพืชน่ารู้ และการสอนแบบโครงการได้แก่ โครงการกระดาษจากพืช 
โครงการDIYจากพืชในโรงเรียน โครงการสวนสวยด้วยมือหนู  การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยการจัด 
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้และรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองส่วนรวมและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการดูแล
รักษาความสะอาดภายในห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดและการออมโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
บูรณาการในการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้ค่าของเงินและการออมเงิน เด็กส่วนใหญ่ได้รู้คุณค่าของการประหยัด
และรู้จักน าเศษวัสดุมาใช้ในการท าของเล่นของใช้ได้ ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมการออมกับธนาคารเคลื่อนที่ 
นอกจากนี้มี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกิจกรรมวันไหว้ครู กิจรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ       
โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญผู้ปกครองมาร่วม
งาน กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ ให้เด็กได้ไหว้พ่อแม่แสดงถึงความรักและความกตัญญู ประดิษฐ์บัตรเขียน
ค าอวยพรในรูปแบบต่างๆเนื่องในวันพ่อ วันแม่ ส่งเสริมให้เด็กไหว้ครูและ ผู้ใหญ่ที่พบในโรงเรียนโดยครูท าให้ดู
เป็นตัวอย่างและชักชวนให้เด็กท าตาม   งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ มีกิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสงบ และกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด ครูได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกเรื่องความมีวินัย ความความรับผิดชอบ ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ 



๖๗ 
 

เมตตากรุณา การท างานร่วมกัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม การสุภาพอ่อนน้อม การ
ประหยัด ความพอเพียง โดยครูก าหนดสถานการณ์ขณะสอน พูดอธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงบทบาทสมมุติ หรือ
เล่านิทาน พร้อมกับถามค าถามส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น 

๓.๓ การเล่นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กให้เด็กท ากิจกรรมหรือการเล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนในลักษณะกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เช่น กิจกรรมเสรี กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 
กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมสงบ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่างๆ การท ากิจกรรมดังกล่าวเป็น
การฝึกให้เด็กยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เหมือนและแตกต่างจากตน นอกจากนี้ยังเป็นการส่ง เสริมให้
เด็กได้แสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม ผ่านโครงการสนุกกับเมืองวิทย์ -คณิต โครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆจะได้ผลัดกันเข้าร่วมกิจกรรมในฐานกิจกรรมต่างๆ 

๓.๔ ด้านประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่
ส่งเสริม และพัฒนาเด็กโดยมีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้    

๑) กิจกรรมลอยกระทง ให้เด็กได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและน ามาลอยกระทงตามแบบ
ประเพณีไทย เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง 

๒) กิจกรรมสงกรานต์ ท าพิธีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ โดยเชิญครูและผู้ปกครองอาวุโสมาร่วมเป็น 
               ผู้ใหญ่ในพิธีรดน้ าผู้ใหญ่  ครูน าสรงน้ าพระพุทธรูป  และรูปปั้นคุณยายละออ  และเล่นน้ า           
               ตามประเพณี  นอกจากนี้มีเทศกาลวันปีใหม่ วันเด็ก ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
               เกี่ยวกับวันดังกล่าวในหน่วยการเรียน   

๓) กิจกรรมมารยาทไทย มีการฝึกปฏิบัติการไหว้ผู้ใหญ่ การกล่าวค าทักทาย สวัสดี การกล่าวค าขอ
โทษ ค าขอบคุณ มีมารยาทในการพูด พูดโดยใช้ภาษาที่สุภาพ ใช้ค าลงท้ายที่เหมาะสม ไม่พูด
แทรกในขณะที่ผู้อ่ืนพูด  มีมารยาทในการฟัง รู้จักฟังเมื่อผู้อ่ืนพูด มีมารยาทในการแสดงความ
เคารพต่อผู้อ่ืน กิจกรรมฝึกมารยาท ก่อนรับประทานอาหารจะกล่าวค าคล้องจอง เพ่ือขอบคุณ
อาหาร คนท าอาหาร คุณครูและพ่ีเลี้ยงที่จัดเตรียมอาหารให้ ฝึกมารยาทในขณะรับประทาน
อาหารร่วมกับเพ่ือน เช่น ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหาร ไม่เค้ียวอาหารเสียงดัง ไม่รับประทาน
อาหารหกเลอะเทอะไม่เล่นอาหาร เคาะอุปกรณ์รับประทานอาหารในขณะรับประทานและ
ปลูกฝังการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  

๔) โครงการวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษามีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  การปฏิบัติตนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การร่วมหล่อ
เทียนพรรษาเพ่ือน าเทียนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด  การท าบุญใส่บาตร  การเวียนเทียน  การ
ถวายเครื่องสังฆทาน วิธีการถวายของพระภิกษุสงฆ์ การไหว้การกราบ การสวดมนต์บทง่ายๆ เช่น 
บทสวดบูชาพระรัตนตรัย  เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากครู จากพระวิทยากร และการไปทัศน
ศึกษาท่ีวัดเบญมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  ภายในห้องเรียนครูได้จัดกิจกรรมตามหน่วยการ
เรียนวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษามาท าบุญ ด้วยการ ให้ความรู้ผ่านสื่อ วิธีสอนที่เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ 

จากการที่โรงเรียนได้ด าเนินการ งาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ท าให้ เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ    
 



๖๘ 
 

ผลการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนได้ด าเนินการ งาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ เพ่ือฝึกให้เด็กมีวินัยรับผิดชอบ เชื่อ

ฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 
แนวทางการพัฒนา  
  โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓ 

 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๔ ข้อ 
ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๓ ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๒ ข้อ 
พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๑ ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๐ ข้อ 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน 

ของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ 

๒ 
 
 

๒     / 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริตช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

 
๑ 
 
 
 
 

๑     / 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1 
 
 
 
 
 
 

๑     / 

๓.๔ ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๑ 
 

๑ 
    / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ 
 
 
๕ 

 
๕ 

     
/ 



๖๙ 
 

ตัวบ่งขี้ท่ี ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (๒ คะแนน) 
ประเด็นพิจารณา 
๑. การมีวินัย ได้แก่ การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ การรอคอยตามล าดับก่อนหลัง 
๒. ความรับผิดชอบ ได้แก่  การท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
๓. การเชื่อฟัง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู 
๔. การประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ คร ู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. งานกิจกรรม 
   - การส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะด้าน
ความประพฤติ 
   - การเข้าแถว 
   - การปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน 
๒. งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
   - กิจกรรมบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับปฐมวัย 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันแม่ 
   - กิจกรรมวันพ่อ  
   - กิจกรรมคุณยายละออ 
๔. งานกิจกรรม 
   - ส่งเสริมมารยาทในการฟัง การพูด การรอคอย 
   - การมีมารยาทการฟัง พูด 

   -  การมีมารยาทการรับประทานอาหาร 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ( ๑ คะแนน ) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ การบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งของดเป็นของผู้อ่ืน  
๒. การไม่พูดปดและยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท าผิด 
๓. การช่วยเหลือแบ่งปัน ได้แก่ การเอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 
๔. การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือผู้อื่น 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ คร ู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
   - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
   - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๒. โครงการดาวเด็กดี 
(ส่งเสริมความมีวินัย กตัญญู สามัคคี ประหยัด 
ซื่อสัตย์ ขยัน มีเมตตากรุณา มีวัฒนธรรม รักความ
สะอาด) 
 ๓. งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
   - กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์บูรณา
การคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ใน ๕ กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมสงบ 
๔. งานวัดและประเมินพัฒนาการ 
   - การจัดท าบันทึกลูกรัก 
       (สมุดบันทึกลูกรัก) 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน   (๑คะแนน) 
ประเด็นพิจารณา 
๑. การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
๒. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
๓. การปฏิบัตินามข้อตกลง 
๔. การปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ คร ู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. งานกิจกรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
   - กิจกรรมส่งเสริมเป็นผู้น า ผู้ตาม 
   - กิจกรรมการสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
๒.งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
   - กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเล่นและการ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนในกิจกรรมหลักได้แก่ 
กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมสงบ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีมารยาทในการพูด การฟัง  
๒. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
๓. การแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
๔. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม /สัมภาษณ์ คร ู ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของเด็ก 
๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์  

๑. โครงการประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
   - กิจกรรมลอยกระทง 

  - กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมวันคุณยายละออ 

 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ๙๓.๔๐ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๙๔.๗๑ 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๙๖.๖๕ 
๓.๔ ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ๙๘.๐๖ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 
 
วิธีการพัฒนา 
              โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   โดยจัด
กิจกรรม / โครงการ /งาน  ต่างๆ  ทีส่งเสริมพัฒนาเด็ก  
  ๔.๑  ด้านรักการอ่านสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ รู้จักการตั้ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล  ได้ด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  เช่น  งานการจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ เป็น
งานประจ าที่ครูจัดกิจกรรมกลุ่มโดยมีสื่ออุปกรณ์ กิจกรรมเสรีมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมและมุม
ประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกท าตามความสนใจ เช่นมีหนังสือหลายประเภททั้งนิทาน หนังสือภาพ สารานุกรม 
นิตยสาร แผ่นพับ ฯลฯเพ่ือกระตุ้นให้เด็กสนใจ ได้หยิบดูหรืออ่านด้วยตนเองหรืออ่านร่วมกับครู ภายใน
ห้องสมุดของเล่นก็จะจัดมุมหนังสือไว้  ซึ่งเด็กสามารถเข้าห้องสมุดของเล่นได้สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และใน
ห้องสมุดนิทานมีการจัดหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่มีหนังสือนิทานรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๐๗๒  เล่ม  มีกิจกรรมการ
เล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่างๆ มีกิจกรรมหลังจากเล่านิทานให้เด็กได้ท าร่วมกับเพ่ือน มีการเล่านิทานนอก
ห้องเรียนโดยใช้พ้ืนที่บริเวณสวนหย่อมในโรงเรียนให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศเกิดความเพลิดเพลินขณะฟัง
นิทาน ส าหรับเด็กที่มาโรงเรียนเช้าสามารถหยิบนิทานในมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนมาอ่านด้วยตนเอง
ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ  มีการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดกิจกรรมประจ าวันที่
หลากหลายทั้งกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
สงบ และกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมเหล่านี้มีความสอดคล้องกับ ๖ กิจกรรมหลักตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แนะน า  ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กอย่างสมดุล และ
เหมาะสมกับวัย  ท าให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข  จัดกิจกรรมเป็นหน่วยการเรียนรู้ หรือจัด
กิจกรรมการสอนแบบโครงการตามความสนใจของเด็ก เพ่ือให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กและหลักการสอนปฐมวัย  
 ๔.๒  ด้านความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   โรงเรียนได้ส่งเสริม
ให้เด็กมีความสามารถด้านการคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่ออุปกรณ์  วิธีสอนเทคนิคการสอน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน
กิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการส ารวจ กิจกรรม
ทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ฝึกให้เด็กรู้จักการเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง มิติสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ให้เด็กสามารถสรุปความรู้จากการทดลอง สรุปความรู้จากการที่ได้สังเกตและส ารวจ 
และสรุปเรื่องจากเรื่องที่เล่าได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กได้น าเสนอผลงานหรือการสรุปผลงาน / สิ่งที่ค้นพบ
จากการเรียนรู้ ให้กับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน  นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้
และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยจัดหน่วยการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ใกล้ตัวเด็ก  เช่น หน่วยการ
เรียน “ฉันคือใคร” “ร่างกายแข็งแรง” “สายใยผูกพัน” “วันส าคัญของครอบครัว” “ละอออุทิศสอนคิดสอน
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เรียน” “เพียรเรียนรู้จากประสาทสัมผัส” “จัดเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องเรียน” “มารู้จักค าถาม” “พืชคืออะไร” 
“ภาษาในชีวิตประจ าวัน” “หรรษาภาษาพาเพลิน” “ศาสตร์คณิตคณิตศาสตร์” ฯลฯเมื่อเริ่มต้นหน่วยการ
เรียนผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมในเรื่องที่เด็กได้รู้มาแล้ว  
จากนั้นผู้สอนได้ให้ความรู้เพ่ิมเติม ได้จัดกิจกรรมเพ่ือขยายประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมของ
เด็กเม่ือสิ้นสุดหน่วยการเรียน เด็กจะสรุปองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การ
เล่าเรื่อง การวาดภาพ  การน าเสนอผลงาน  การแสดงบทบาทสมมติ  วิธีการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ท าให้เด็ก
ได้ทบทวน จัดล าดับ เชื่อมโยงข้อมูลและน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสรุปความรู้จากหน่วยการเรียนที่เด็กได้เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้              
๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ฉันคือใคร ร่างกายแข็งแรง หน่วยสาระท่ี ๒ เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เช่น สายใยผูกพัน วันส าคัญของครอบครัว ลอออุทิศสอนคิดสอน
เรียน จัดเรื่องเล่นเป็นเรื่องเรียน สาระที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว เช่น  เพียรเรียนรู้ประสาทสัมผัส พืชคืออะไร 
หลากหลายพันธุ์พืช   ส่วนส าคัญของพืช พืชที่อยู่รอบตัวฉัน ทุกสิ่งนั้นผูกพันกับพืช ขยายพันธุ์พืชได้หลายวิธี  
ชีวิตดีเพราะมีพืช สาระท่ี ๔ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เช่น  มารู้จักค าถาม ถามค าถามอย่างไรให้ดูดี ค าถามนี้มี
ที่มา ฟังเถิดหนาแล้วคิดหาค าถาม ถามเพ่ือรู้รู้เพื่อถาม ภาษาในชีวิตประจ าวัน หรรษาภาษาพาเพลิน ศาสตร์
คณิตคณิตศาสตร์ ศาสตร์จ านวนชวนคิด หลายชนิดที่เราวัด จัดรูปทรงให้ตรงต าแหน่ง จัดแสดงให้เป็นข้อมูล 
วิทยาศาสตร์รอบตัว   

นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐   เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจาก
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  กิจกรรม cooking และยังได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เช่น เด็กระดับชั้นบ้านสาธิตไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต  เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ไปทัศนศึกษาที่ Sea 
Life Bangkok Ocean World เด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เด็ก  เด็กระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาที่ KIDZANIA ก่อนไปทัศนศึกษาครูกับเด็กได้ร่วมก าหนดประเด็นการไปเรียนรู้ 
ข้อตกลง เตรียมอุปกรณ์ และเมื่อกลับมาในห้องเรียนครูกับเด็กจะมีการสนทนาถามค าถาม อภิปราย เกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้  และช่วยกันสรุปความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ การเรียนรู้วิธีนี้ท าให้เด็กสนุกกับการลงมือปฏิบัติมีส่วน
ร่วมในการเรียนและเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
 ๔.๓  ด้านส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่
หลากหลายผ่านกิจกรรมหลักของโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ด้าน ให้กับเด็ก ดังนี้ 

• การฟัง   เช่น  นิทาน  เพลง ค าคล้องจอง ปริศนาค าทาย  ข่าว  บทความ                            
แผ่นพับโฆษณา ฯลฯ 

• การพูด  เช่น การบรรยายเรื่องราวประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ การเล่าเรื่อง 
การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  ฯลฯ 

• การอ่าน เช่น การอ่านบัตรค า ป้ายโฆษณา สัญลักษณ์  ข้อความต่างๆ ข่าว ฯลฯ 
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• การเขียน เช่น การวาดภาพระบายสี  การเขียนข้อความตามแบบ การเขียนอิสระตามความสนใจ 
ฯลฯ 

 นอกจากนี้ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ยังได้เรียนรู้ใน Subtheme ปราดเปรื่องเรื่องภาษา เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้ถึงความส าคัญของการใช้ทักษะภาษาทางด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน จากกิจกรรมที่เด็ก
คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันและน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
         ๔.๔  ด้านการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมใน
การเตรียมพ่ีปฐมวัยสู่น้องประถมปีที่ ๑ โดยจ าลองห้องเรียนของน้องให้เหมือนห้องเรียนของพ่ีประถม และจัด
กิจกรรมที่เน้นทักษะที่เด็กควรเรียนทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างละ 5 กิจกรรม โดย
น าเอาเทคโนโลยีในรูปแบบของ smart classroom เข้ามาช่วยในการสอน และครูในสายชั้นจัดเวลาให้เด็กแต่
ละห้องได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมก่อนขึ้นสู่ประถมและเด็กยังได้รับความ
สนุกสนานกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องของจ านวนและการด าเนินการ การวัดโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่มาตรฐานในการวัดสิ่งของ การเรียงล าดับผลจากการวัด เรขาคณิต พีชคณิตการบอกต าแหน่งทิศทางและ
ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การรู้จักจ านวนจากการวัด การบอกปริมาณ
หรือการเปรียบเทียบ การน าสิ่งของต่าง ๆ สองกลุ่มมารวมกันเพ่ือให้มีจ านวนสิ่งของมากขึ้น การน าสิ่งต่าง ๆ
ออกจากกลุ่มจ านวนเพ่ือให้มีจ านวนน้อยลง การชั่งน้ าหนักสิ่งของต่าง ๆ โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือในการวัด 
การบอกค่าของธนบัตรและเหรียญ การใช้นาฬิกาประกอบการดูเวลาในหนึ่งวัน การใช้ปฏิทินเป็นสื่อเพ่ือดูเวลา
เกี่ยวกับวัน เดือน ปี การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิอย่างง่าย และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้
ส ารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและบอกลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิต และฝึกตั้งค าถามเปรียบเทียบสรุปความ
เหมือนความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การสังเกตและระบุต าแหน่งของสิ่งแวดล้อมที่สนใจและ
อธิบายความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมโดยน าผลจากการส ารวจหรือสืบค้นข้อมูลและน าเสนอในแบบ 
ต่าง ๆ  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสโดยทดลองออกแรงกระท าต่อสิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้แรงเคลื่อนที่และร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการท าให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนที่ โดยท าการส ารวจตรวจสอบ
และน าเสนอสิ่งที่สืบค้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานใกล้ๆ ตัว เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจ าวันและ
น าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ ดิน น้ า อากาศ และเรื่องทาง
ดาราศาสตร์ โดยการตั้งค าถามสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และน าเสนอผลงานการสืบค้นหรือการส ารวจด้วย
วิธีการต่าง ๆ ได้เรียนรู้จากการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบในการสืบค้นประเด็นที่สนใจเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสืบค้นและน าเสนอสิ่งที่สืบค้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ๔.๕  ด้านการส่งเสริมจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีจินตนาการ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมศิลปะซึ่งจัดโดยครู
ประจ าชั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสรี ให้เด็กได้วาดภาพระบายสีทั้งสีเทียน สีน้ า การปั้น พิมพ์ภาพ ฉีก ตัด ปะ 
ศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ และมีกิจกรรมศิลปะซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษจัดโดยครูศิลปะ มีศิลปะหลากหลายแบบ 
รวมทั้งการสอนเทคนิคงานศิลปะต่างๆ การใช้อุปกรณ์ศิลปะ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
แก่เด็ก โดยครูจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ด้วยตนเองทั้งผลงานเดี่ยวและ



๗๖ 
 

ผลงานกลุ่ม โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ ระบายสี ในวันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง เด็กได้
ร่วมกิจกรรมศิลปะด้วยความสนใจ ในกิจกรรมเสรีมีการเล่นตามมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมจินตนการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์ มุมบทบาทสมมติ  มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์  กิจกรรม
สงบครูได้เลือกใช้สื่อภาษาที่ส่งเสริมการคิดจินตนาการเช่นนิทานที่แต่งเป็นค ากลอน ทายปริศนาค าทาย 
ปริศนาภาพ เล่าโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่น เล่าไปวาดไป เล่าโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว ฯลฯ กิจกรรมดนตรีจัดให้เด็ก
ได้เรียนรู้และฟังดนตรีหลากหลายแบบ ใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ไปตามจังหวะดนตรีหรือเนื้อเพลง  รวมทั้งกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมที่ครูตั้งค าถามปลายเปิด ก าหนดสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและท ากิจกรรมต่อยอดจาก
การฟังนิทาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น  การวาดภาพ การประดิษฐ์ การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น  
 
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ดังกล่าว   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา       
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
แนวทางการพัฒนา     
 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาทุก
ตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
 
ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๔ 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ
ปรุง 

พอ
ใช้ 

ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

๑      / 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

๑      / 



๗๗ 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ
ปรุง 

พอ
ใช้ 

ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

๑      / 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑      / 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

๑      / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๕      / 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๔  
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 
ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 
พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  (๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 
 

๑. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
๒. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. การซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ 
๔. ความมุ่งม่ันที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 



๗๘ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจกัษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิง ประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ๑. คร ู ผู้ปกครอง บุคคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้,การจัดมุมหนังสือ, การจัดมุม
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียน 

๒. การสังเกต ๑. พฤติกรรมเด็ก  
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่อง รอย
การปฏิบตัิงาน หรือ ข้อมูลเชิง ประจักษ์ 

๑. แผนการจัดการเรียนรูข้องผู้สอน 
๒. หลักสูตรสถานศึกษา / หลกัสูตร  
๓. โครงการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการ 
๔. งานนิเทศการสอน 
๕. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา สถานศึกษา 
๖. ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
๗. บันทกึหลังสอน 
๘. บันทึกการอ่าน 
๙. บันทึกการเรียนรู้ 
๑๐. ข่าวสารผู้ปกครอง 
๑๑. บันทึกลูกรัก 
๑๒. สมุดพก 
๑๓. แฟ้มผลงานเด็ก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  (๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 
 

๑. ความสามารถในการบอกลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๒. ความสามารถในการบอกความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๓. ความสามารถในการจ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 
๔. ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจกัษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิง ประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ๑. คร ู ผู้ปกครอง บุคคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้,การจัดมุมหนังสือ, การจัด
มุมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียน 

๒. การสังเกต ๑. พฤติกรรมเด็ก  
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. สังเกตจากผลงานเด็ก(ใบกิจกกรมการเรียนรู้ต่างๆ) 

๓ .การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่อง รอย
การปฏิบตัิงาน หรือ ข้อมูลเชิง ประจักษ์ 

๑. กิจกรรมห้องสมุดนิทาน 
๒. กิจกรรมห้องสมุดของเล่น 
๓. บันทึกการอ่าน 
๔. บันทึกการเรียนรู้ 
๕. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
๖. การสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
๗. กิจกรรมสรุปความรู้จากหน่วยการเรียน 
๘. สารนิทัศน์ 
๙. แฟ้มผลงานเด็ก 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ( ๑ คะแนน) 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สามารถในการใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจ 
๒. สามารถในการสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายใน  
๓. สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
๔. สามารถถ่ายทอดความคิดของตนผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจกัษ์/แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจกัษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์ / สอบถาม ๑.เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การสังเกต ๒.พฤติกรรมของเด็ก (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 
๒. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 
๓. กิจกรรมการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 



๘๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจกัษ์/แหล่งข้อมูล 
๔. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
๕. บันทึกการเรียนรู้ 
๖. บันทึกการอ่าน 
๗. กิจกรรมการอ่านอิสระ (การอ่านเป็นกลุ่มใหญ่) 
๘. กิจกรรมการอ่านค าคล้องจอง และ เพลง  
๙. สารนิทัศน์ 
๑๐.แฟ้มผลงานเด็ก 

 
 
ตัวบ่งชี้ ๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ( ๑ คะแนน) 
ประเด็นพิจารณา 
 

๑. ความสามารถในการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๒. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
๓. สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
๔. สามารถน าเสนอข้อมูลทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมตามวัย 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์ / สอบถาม ๑. เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต ๒. พฤติกรรมของเด็ก (การสังเกต 



๘๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.ทักษะวิทยาศาสตร์ 

- ใบกิจกรรม 

- การทดลอง  

- การเล่นน้ า/เล่นทราย 

- การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของพืช 

- การสังเกตสภาพอากาศประจ าวัน 

- การสังเกตสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๒.คณิตศาสตร ์

- การเรียนรู้ค่าของจ านวนเงินเหรียญ เช่น 
เหรียญ 1 บาท , 2บาท, 5บาท และ 10บาท 

- การร้อยตามแบบ(อนุกรม) 

- การจัดกลุ่มตามสี 

- การจ าแนก 

- รูปทรงเรขาคณิต (วงกลม , สามเหลี่ยม, 
สี่เหลี่ยม) 

- ค่าและจ านวน 

- การชั่ง , การวัด , การตวง 

- นาฬิกา และ เวลา 

- เรียนรู้เรื่องปฏิทิน 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ( ๑ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ  
๒. การสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดแปลกใหม่และหลากหลาย 
๓. สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานได้เหมาะสมตามวัย 
๔. สามารถแสดงความรู้สึกและชื่นชมต่อผลงานของตนเองและผู้อื่น 

 
 
 



๘๒ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสัมภาษณ์ / สอบถาม ๑. เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒. การสังเกต ๒. พฤติกรรมของเด็ก 
๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ศิลปะ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จินตนาการ 

● วาดภาพ  

● การปั้น 

● งานประดิษฐ์  

● การฉีก 

● การตัดปะ 

● การสาน 
จินตนาการ 

- กิจกรรบทบาทสมมติ  

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- กิจกรรมของเล่น(กิจกรรมเสรี) 

- กิจกรรมดนตรี 

- กิจกรรมเครื่องเล่นสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมเล่นทราย 
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๔ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๘๙.๕๒ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๙๔.๑๕ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย   ๙๕.๗๗ 

๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๙๔.๓ 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๙๗.๑๘ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 



๘๓ 
 

 
2.4 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ( ๒๐ คะแนน ) 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาครูในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ เป้าหมาย คือคุณภาพผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๕.๑   ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์    โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยโรงเรียนได้จัดให้มีงานหลักสูตร  โดยจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินการ
ใช้หลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และครู  ครูทุกคนได้ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลาง       
มีการก าหนดปรัชญา  หลักการ  จุดหมายของหลักสูตร  เป้าหมายการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะตามวัย น ามา
เป็นแนวทางจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  น ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด นอกจากนี้ ครูได้น าปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา หลักการการจัดกิจกรรม ตามที่โรงเรียนก าหนด อีกทั้งครูยังได้แนวทางใน
การจัดกิจกกรรมไปพัฒนาหลักสูตรบูรณาการดังนี้ 
 - ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

- ครูจัดท าแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอนแบบโครงการ  
(Project Approach) 

- ครูจัดท าแผนการสอนตามหน่วยการเรียนที่ก าหนดและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่๓  
 - ครูท าบันทึกหลังการสอนที่สะท้อนผลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา 
 - จัดนิทรรศการสรุปการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการการสอนแบบโครงการ จัดนิทรรศการทาง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  
 ๕.๒   ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนได้ก าหนดงานการจัดประสบการณ์ ได้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
มีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวัน ประกอบด้วย    กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
สงบ   กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด  กิจกรรมเสริมพิเศษ (กิจกรรมดนตรี  ศิลปะ ว่ายน้ า  พละศึกษา 
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนิทาน ห้องสมุดของเล่น และภาษาอังกฤษ)   โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม



๘๔ 
 

ส่งเสริมประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีกิจกรรมที่
หลากหลายให้เด็กลงมือปฏิบัติ กับสื่อ อุปกรณ์ เรียนรู้ผ่านการเล่น ฝึกทักษะกระบวนการคิด ทักษะการคิดทาง
วิทยาศาสตร์  และการพัฒนาการคิด โดยใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ    มีการจัดกิจกรรมนิทานส่งเสริม
กระบวนการคิด กิจกรรมสงบ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมกลุ่มซึ่งใช้วิธีสอน
หลากหลายมีกิจกรรมการทดลอง การสังเกต การส ารวจ การประกอบอาหาร  ทัศนศึกษา  การใช้ผังกราฟิก  
การเก็บข้อมูล การสรุปข้อมูล การจ าแนกเปรียบเทียบ มีการจัดสภาพบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เหมาะสมกับวัย มีมุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน  ให้เด็กเลือกปฏิบัติตามความสนใจ เช่น                                 
มุมบทบาทสมมติ  มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์  มุมหนังสือนิทาน  มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา   มุมดนตรี 
มุมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียน  มีการบันทึกหลังการสอน แล้วน าผลการบันทึก มาปรับแผนการจัด
กิจกรรม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูทุกคนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนได้ให้ครูมีการ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลมีแบบบันทึก การสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มในทุกกิจกรรมทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการบันทึก การสังเกต และวัดพฤติกรรมของเด็กตามสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบ
เด็กแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมเป็นไปตามวัยหรือไม่  หากเด็กคนใดมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัยหรือมีปัญหา  ก็
จะจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง
กับครูประจ าชั้นในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัย  ครูได้น า
ข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนาและท าวิจัยในชั้นเรียน  กิจกรรรมต่างๆ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และส่งเสริมกระบวนการคิด
อีกทั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศยังได้จัดงานนิทรรศการ "  PLC ละอออุทิศสอนคิดสอนเรียน " เพ่ือเป็นการ
แสดงผลของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน โดยใน
นิทรรศการมีการแสดงผลงานทางวิชาการระดับชั้นบ้านหนูน้อย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีกิจกรรม
การแสดงความสามารถทักษะของผู้เรียนบนเวทีอาทิเช่น นักร้องประสานเสียง/นักดนตรี การเสวนาให้ความรู้  
 ๕.๓  ครูบริหารจัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก โรงเรียนส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
วินัยเชิงบวก   ได้ก าหนดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ประกอบด้วยกิจกรรมการเข้าแถว  เช่น                
กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า  กิจกรรมเข้าแถวแปรงฟัน  กิจกรรมเข้าแถวท ากิจกรรมว่ายน้ า  เดินแถวไป
รับประทานอาหาร  เพ่ือฝึกมีระเบียบวินัยและฝึกการรอคอยตามล าดับก่อน – หลัง  นอกจากนี้ครูในแต่ละ
ห้องเรียนให้เด็กร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียนและทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องและของโรงเรียน   
เพ่ือฝึกความมีวินัยและการอยู่ร่วมกัน  ครูทุกห้องเรียนส่งเสริมความมีระเบียบความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การเก็บของเข้าที่  เล่นของเล่นแล้วเก็บ มีการจัดตั้งเวรผู้ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน
เช่น ผู้ดูแลการเก็บของเล่นในห้องเรียน ผู้ดูแลการเปลี่ยนป้ายวันที่หน้าห้องเรียน ผู้ดูแลการเก็บโต๊ะเก้าอ้ี เพ่ือ
ฝึกให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กิจกรรมต่างๆ เด็กทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ สามารถท า
กิจกรรมได้ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ครูในชั้นเรียนจะบันทึกความดีและชมเชยเด็กที่ท าความดีใน
ห้องเรียน รวมทั้งได้มีกิจกรรมโครงการดาวเด็กดี เป็นกิจกรรมที่ให้ดาวกับเด็กทีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นการ



๘๕ 
 

เสริมแรงให้กับเด็ก  เช่น  เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และเด็กปฏิบัติความดีต่างๆ   โรงเรียนจัดกิจกรรม
มอบดาวเด็กดีให้กับเด็กท่ีท าความดีเดือนละครั้ง 

๕.๔  ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ            
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  โดยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  มีสื่อทั้งเป็นของจริงและสื่อธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก 
นอกจากนี้มีโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียนมีนโยบายให้ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้    เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอ
สอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัยส าหรับเด็ก  ส่งเสริมให้ครูได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง  เช่น 
เกม  เกมการศึกษา  หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ เครื่องเคาะจังหวะ สื่อด้านคณิตศาสตร์  สื่อทางด้านภาษา  เช่น  บัตร
ภาพ  บัตรค า  และสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕  จัดท าป้ายนิเทศที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้   โรงเรียนมีการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ เป็นสื่อในมุมประสบการณ์ต่างๆ สัตว์
จ าลอง ผลไม้จ าลอง เทปเพลง เครื่องเคาะจังหวะ ซีดีเพลง  หนังสือภาพ   หนังสือนิทานประกอบการสอน  
(big book)  อุปกรณ์การเรียน สื่อเครื่องเล่นสนาม สื่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom และห้อง LAORITY ที่น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม
กับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดห้องเรียนให้มีสภาพที่สามารถตอบสนองต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน  รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ มีพ้ืนที่รองรับให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือเรียนรู้
ร่วมกับเพ่ือน ผ่านการเล่นเกมต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จากข้อมูลใน
ระบบตามที่ครูผู้สอนได้ออกแบบไว้ เพ่ือเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพบริบทแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานพัฒนาการ
ของเด็ก โรงเรียนส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก และสรุปรายงานพัฒนาการของเด็กให้
ผู้ปกครองรับทราบ  โดยครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินพัฒนาการ 
โดยประเมินตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการเหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  รวมถึงประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  โดยมี
วิธีการประเมินผลดังนี้  

จัดท าแฟ้มผลงานเด็ก  เพ่ือแสดงให้เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ได้เห็นกระบวนการ
ท างาน  หรือความพยายามของเด็ก  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินพิจารณาความก้าวหน้าของเด็กเป็น
รายบุคคล และยังช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กร่วมกัน 

จัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวที่
เด็กได้เรียนรู้ มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียน เปิดโอกาสให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถผ่านใบกิ จกรรมที่
ช่วยพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะที่หลายหลาย  ท าให้ครูรับทราบพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิด การคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์  



๘๖ 
 

จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน  เพ่ือสังเกตพัฒนาทักษะทางภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เด็กสามารถสื่อสารผ่านการบันทึกด้วยวิธีวาดภาพ เขียนอธิบาย หรือ อื่นๆ ในรูปแบบกิจกรรมที่ครูก าหนด 

จัดท าสมุดบันทึกลูกรัก  เพ่ือเป็นการสื่อสารระหว่างครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กขณะ
อยู่ที่โรงเรียนและท่ีบ้าน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ในเชิงพฤติกรรม และน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาให้เด็กมีความก้าวหน้าในทางท่ีดีขึ้น 

การทดสอบความพร้อมของเด็ก ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดท าขึ้นในช่วงภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ
การท าแบบทดสอบเพ่ือ เตรียมเด็กให้เรียนรู้การปฏิบัติตนในห้องสอบ  รวมทั้งได้สังเกตพัฒนาการและทักษะ
ด้านต่างๆของเด็ก เช่น ทักษะการคิด การคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะคณิตศาสตร์  

จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน  เพ่ือเป็นการสรุปพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคล 
ให้เด็กให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กสิ่งที่เด็กควรส่งเสริมหรือปรับปรุง 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก โดยจัดการ
สังเคราะห์แนวทางงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคนิคการ
สอน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านแก้ปัญหาในชั้น
เรียน และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป้าหมายงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนใน
ครั้งนี้ เพ่ือสังเกตและเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือค้นหา
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของประเด็นและเลือกประเด็นที่มีผลกระทบสูง
เพ่ือเป็นหัวข้องานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  ศึกษาเทคนิคการสอน/นวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กที่ต้องการพัฒนา  สรุปเทคนิคการสอน/นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กท่ีต้องการ
พัฒนา 

๕.๗  ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อมภาย ในและ
ภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะ
ส าหรับเด็ก โดยครูได้จัดไว้ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ครูจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับหน่วยการเรียน มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ ส าหรับให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ เช่น มุมบทบาทสมมติ  มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์  มุม
เกมการศึกษา  มุมหนังสือนิทาน มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละมุมประสบการณ์มีสื่ออุปกรณ์เหมาะสม
กับวัย  มีเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก  เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีห้องสมุดของเล่น ห้องสมุดนิทาน ห้องคอมพิวเตอร์  สระว่ายน้ า 
ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ตลอดจนบริเวณพ้ืนที่ให้เด็กได้เข้าไปปฏิบัติกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง  ๔ ด้าน  
ภายนอกห้องเรียนได้จดับรรยากาศเป็นธรรมชาติ  มีต้นไม้ต่างๆ  มีทั้งไม้ดอกและไม้ใบให้เด็กได้เรียนรู้  มีสนาม
เด็กเล่นซึ่งมีอุปกรณ์การเล่น เช่น  ชิงช้า  ไม้ลื่น  บ้าน  บริเวณเล่นน้ าเล่นทราย  ให้เด็กได้เล่นอย่างหลากหลาย  
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โรงเรียนได้จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 



๘๗ 
 

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยได้จัดให้เด็กไปทัศนศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ไปปีละ ๑ – ๒ 
ครั้ง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน่วยการเรียน 

๕.๘  ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองโรงเรียน  โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูทุกคน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง  ครูในโรงเรียนจึงเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถท างานร่วมกันกับเด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน  โดยมีกิจกรรม/โครงการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และเด็ก  เช่น  โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง  โครงการกีฬาสีประจ าปี  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
วันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับครูในโรงเรียน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง เด็กกับครู 
เด็กกับเด็ก รวมทั้งโครงการนิทรรศการแฟ้มผลงานโรงเรียนเปิดโอกาส ให้ครู ผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ครูทุกคนเป็นผู้ที่มีความเมตตา รักเด็ก และเป็นบุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีคุณภาพ ท าให้เด็กๆ มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส  เล่น  เรียนและท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ครู และผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๕.๙  ครูที่มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนมีครูที่มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย     โดยโรงเรียนได้สรรหาครูที่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี             
ทางการศึกษาปฐมวัย  มีประสบการณ์ในด้านการสอนปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้อง  มีครูที่ท าการสอน จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยโดยตรง  นอกจากนี้มีครูพิเศษ      
ครูพละศึกษา ครูว่ายน้ า  ครูคอมพิวเตอร์  ครูศิลปะ ครูบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุดนิทาน  โรงเรียนได้จัด
โครงการพัฒนาครู เช่น  กิจกรรมเกม เพลง  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดกิจกรรมเสริม
ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาให้ครูทุกคนได้มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและสามารถจัดกิ จกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างราบรื่น   ครูทุกคนเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เป็นผู้แสวงหาความรู้ในด้าน
การศึกษาปฐมวัยเพ่ือจะได้มีความรู้มาใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเข้ารับการอบรมสัมมนาและดู
งานจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีการศึกษาเกิน ๕๐ ชั่วโมงทุกคน  และสรุปความรู้จากการอบรมประชุมสัมมนา
เสนอผู้บริหารทุกครั้ง จัดท า Portfolio  ของตนพร้อมทั้งน าความรู้   มาใช้จัดกิจกรรมพัฒนาให้กับเด็ก ส าหรับ
ครูที่ต้องการศึกษาต่อ โรงเรียนให้การสนับสนุน เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  ครูทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความตั้งใจสม่ าเสมอ ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมเด็กให้มีคุณภาพ ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 
คือ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่ วม
ประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อสังคม   เพ่ือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก   โรงเรียนได้จัดท าคู่มือครู
และได้ใส่รายละเอียดของจรรยาบรรณครู ไว้ในเล่มให้ศึกษาและปฏิบัติได้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
ครูทุกคน เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง เช่น การเตรียมแผนการ
จัดประสบการณ์ เตรียมสื่อการเรียนการสอน การสอน  การผลิตสื่อ การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  และน ารายงานพัฒนาการ  “บันทึกลูกรัก”   เสนอผู้ปกครองเป็นรายบุคคล   จัดท าวิจัยในชั้นเรียน
โดยวิเคราะห์เด็กรายบุคคลเป็นกลุ่ม ผลที่ได้จากการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กโดยครูใช้วิธีการต่างๆสะท้อนว่า
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ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้   วิธีการจัดกิจกรรมประสบการณ์ ในการ
พัฒนาผู้เรียนและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  อันน ามาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ และจัด
กิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๕.๑๐  ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  โรงเรียนได้ก าหนดให้ครู
จัดท าสารนิทัศน์เพ่ือรวบรวมร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆและร่องรอยการสอน
ของครูและน ามาไตร่ตรองเพ่ือประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู เริ่มจากการประชุมร่วมกันของฝ่ายวิชาการและครูเพ่ือน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ประสบ
ผลส าเร็จ  อุปสรรคและปัญหาที่พบจากการจัดท าสารนิทัศน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมทั้งซักถามข้อสงสัย เพ่ือน า
ข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนการจัดท าสารนิทัศน์ครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากขึ้น   จากนั้นครูประจ าชั้นแต่ละห้องจะ
วางแผนการจัดเก็บสารนิทัศน์ให้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์และพัฒนาการของเด็กตลอดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดเก็บสารนิทัศน์ ๕ ประเภท ดังนี้๑. แฟ้มผลงาน ที่รวบรวมผลงานของเด็กเป็น
รายบุคคลโดยเรียบเรียงตามล าดับวันที่ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังเกตพัฒนาการและเปิดโอกาสให้เด็ก ครู ผู้ปกครอง 
แสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่จัดเก็บ ประกอบด้วย ผลงานอิสระ ผลงานผู้ปกครองเลือกและผลงานเฉพาะ ๒.การ
บรรยายเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ เป็นการบรรยายประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของเด็กหรือครู
ประกอบร่องรอยหรือหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย ข่าวสาร สื่อการสอน ฯลฯ ๓. การสังเกตพัฒนาเด็ก เป็นการสังเกต
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆเพ่ือให้ครูเข้าใจและสามารถประเมินพฤติกรรมของเด็ก รวมทั้ง
น าผลการสังเกตมาเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านให้เด็ก ๔.
ผลงานรายบุคคล/ผลงานกลุ่ม เป็นการจัดเก็บผลงานรายบุคคล/ผลงานกลุ่มโดยเก็บผลงานหลากหลายประเภท 
เช่น ผลงานภาษาเขียน/ผลงานทางภาษาพูด/ผลงานภาพวาด/ดนตรีและการเคลื่อนไหว/ผลงานการสร้างสามมิติ 
๕. การสะท้อนตนเอง เป็นการแสดงความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึกของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดประสบการณ์และกิจกรรม ประกอบด้วย เด็ก เพ่ือนครู ผู้ปกครอง จากนั้นครูจึงน าร่องรอยการ
เรียนรู้ และหลักฐานที่จัดเก็บตลอดภาคเรียนมาจัดแสดงในนิทรรศการแฟ้มผลงานเพ่ือน าเสนอพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองและผู้บริหารทราบ  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการสนทนาแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กต่อไป 

 
ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน  ๕   
ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
 
แนวทางการพัฒนา     
 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปเพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพทุก
ตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
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ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดี
มาก 

ดี
เยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

 
๒ 

    
   ๒ 

      
  / 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 
 

๒ 

   
 
   ๒ 

 
 
   

       
 
  / 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 

๒    ๒       / 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๒    ๒        / 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

 
๒ 

  
   ๒ 

        
  / 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

 
๒ 

    
   ๒ 

        
  / 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๒    ๒       / 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

๒    ๒        / 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

๒    ๒       / 
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ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดี
มาก 

ดี
เยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

 
๒ 

   
   ๒ 

      / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ๒๐    ๒๐       
 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๕ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๔ ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๓ ข้อ 

 ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๒ ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๑ ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ๐ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา   
                 ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

๒. ครูสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

๓. ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างชัดเจน 
๔. ครูสามารถชี้แนะแนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน

ให้ผู้อื่นทราบ 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์/สอบถาม - จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร , 

วิชาการและตัวแทนครูแต่ละระดับชั้นเพื่อสะท้อนผล
และปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ     
    ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. การพัฒนาหลักสูตร 
- เอกสารในการอบรม / ประกาศนีย์บัตร 
- แผนการสอนโดยบูรณาการสอนแบบโครงการ 
- แผนการสอนแบบบูรณาการ 
- บันทึกหลังการสอน 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ 
    จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ประเด็นการพิจารณา 
 
๑. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๒   ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน 
๓. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๔. ครูจัดประสบการณ์โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์/สอบถาม 

     ๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ     
    ปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

- การนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ 
- การสะท้อนผลการนิเทศการสอนให้ครูผู้สอนทราบ
พร้อมทั้งแนะน าแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
ครูจัดท าแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการ  การสอบแบบโครงการ               
(Project Approach) 



๙๒ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
- ครูจัดท าแผนการสอนและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ถึง
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
- จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากวิทยากร
ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับเรื่องท่ีเด็กสนใจ 
- การจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ที่หลากหลายใน
กิจกรรมประจ าวัน 

• กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 

• กิจกรรมกลุ่ม 

• กิจกรรมเสรี 

• กิจกรรมกลางแจ้ง  

• กิจกรรมสงบ 

• กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมดนตรี ศิลปะ       
ว่ายน้ า พลศึกษา)  

- จัดมุมประสบการณ์ด้วยสื่อที่หลากหลายและมีการ
ปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ในสอดคล้องกับหน่วย 
การเรียนอยู่เสมอ 
- จัดป้ายนิเทศความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  
- จัดท าแฟ้มผลงานเพ่ือรวบรวมและสังเกตพัฒนาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
- จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานเพ่ือแสดงร่องรอยการ
เรียนรู้และพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
- จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
ในสมุดประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน 

 
 
 



๙๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (๒ คะแนน)  
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงหรือแนวการปฏิบัติตน 
๒. ครูให้รางวัลหรือชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก 
๓. ครูบรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและการให้เหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๔. ครูจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของเด็ก 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสังเกต 
๒. การสัมภาษณ์ / สอบถาม 
๓.  การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย

การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- เด็ก  
- คร ู
- ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- พฤติกรรมเด็ก 
- บรรยากาศ / สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ก าหนดข้อตกลงในห้องเรียนและทุกคนปฏิบัติตาม
กิจกรรม  ที่ให้ดาวกับเด็กทีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
การเสริมแรงให้กับเด็ก  เช่น  เด็กมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  และเด็กปฏิบัติความดีต่างๆ   จะมอบ
ดาวให้กับเด็กที่ท าความดีเดือนละครั้ง 
-  ค รู ก า หนด โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ ม ร ะ เบี ยบ วิ นั ย 
ประกอบด้วย 

• กิจกรรมการเข้าแถว  เช่น กิจกรรมเข้าแถว   
ตอนเช้า   

• กิจกรรมเข้าแถวแปรงฟัน  

•  กิจกรรมเข้าแถวท ากิจกรรม ว่ายน้ า เดิน 
แถวไปรับประทานอาหาร  เพื่อฝึกมีระเบียบวินัย  
ฝึกการรอคอยตามล าดับก่อน – หลัง    

•  ฝึกคุณธรรมจริยธรรม  ในด้านต่างๆ  เช่น 
การเก็บของเข้าท่ี การเล่นของเล่นแล้วเก็บ  เพื่อฝึก
ให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                 



๙๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (๒ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
 ๒. ครูเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีรูปแบบต่างที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 ๓. ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้จัดประสบการณ์และพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน 
 ๔. ครูน าผลการใช้สื่อมาปรับปรุงคุณภาพ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสัมภาษณ์ / สอบถาม - เด็ก  

- ครู  
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสังเกต - พฤติกรรมของเด็ก  
- การจัดประสบการณ์ 

๓. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก  โดยการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา  มีสื่อทั้งเป็นของจริงและสื่อ
ธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น  

• ตัวสัตว์จ าลอง / ผลไม้จ าลอง  

• เทปเพลง ซีดีเพลง   

• เครื่องเคาะจังหวะ  

• หนังสือภาพ / หนังสือนิทาน 
 - โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ  เช่น   

• เกมการศึกษา   

• หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ  

• เครื่องเคาะจังหวะ 

• เครื่องเล่นสร้างสรรค์  

• สื่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  



๙๕ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

• สื่อภาษา  เช่น บัตรภาพ บัตรค า 
   สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง๕ 

- จัดท าป้ายนิเทศที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
ต่างๆ 
- ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ภาคเรียนละ ๒ ชิ้น โดยให้สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน  เช่น  

• สื่ออุปกรณ์ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 

• สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียน  เช่น  
สื่อของเล่นกลางแจ้ง 

 
 
ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ  
            สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ( ๒ คะแนน ) 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ครูใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 ๒. ครูมีแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ๔. การสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์ - ประเมินเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การ

สังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์พูดคุย  การใช้
แบบทดสอบพฤติกรรม การใช้แบบประเมินพัฒนาการ 
ประเมินจากผลงาน   และการสรุปผลรายงานการ
ประเมินลงสมุด “บันทึกลูกรัก” ส่งให้ผู้ปกครอง
รับทราบพัฒนาการของเด็ก สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  พร้อม
ทั้งให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินเด็ก
ย้อนกลับให้ครูรับทราบด้วย เพ่ือร่วมมือระหว่างบ้าน
กับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก 



๙๖ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

- ครูมีโอกาสสนทนากับผู้ปกครองในช่วงเวลา ๑๕.๓๐ น. 
หรือนัดหมายล่วงหน้า 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการ
ไตร่ตรองสารนิทัศน์ 

- ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป
รายงานพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองตามวัย 

- มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของเด็กเป็นรายบุคคลลงใน 
“สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน” ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองตามวัย 

- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
วัดและ ประเมินพัฒนาการ โดยประเมินตามตามสภาพ
จริงอิงพัฒนาการของเด็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้
เหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละภาคการศึกษา  โรงเรียน
จัดนิทรรศการแฟ้มผลงาน  “ Portfolio” ของเด็ก ใน
แฟ้มผลงานประกอบไปด้วยผลงาน  ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากผู้เรียน  ผู้ปกครอง และครู 

 
 
ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ 
           จัดประสบการณ์ ( ๒ คะแนน ) 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. ครูท าการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ครูน าผลวิจัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 
 ๓. ครูเผยแพร่และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานวิจัยของตนให้ผู้อื่นทราบ 
 ๔. ครูน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/การสัมภาษณ์ - โรงเรียนส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก โดยการ
สอบถามแนวทางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ไว้ 
4 ด้าน คือ เทคนิคการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาในชั้นเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. การสังเกต - สังเกตและเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลบรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือค้นหา
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาโดยพิจารณาตามระดับ
ความรุนแรงของประเด็นและเลือกประเด็นที่มี
ผลกระทบสูงเพ่ือเป็นหัวข้องานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้  ศึกษาเทคนิคการสอน/
นวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา  สรุปเทคนิคการสอน/
นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่ต้องการพัฒนา 

๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ผู้วิจัยยังสามารถแนะน าครูคนอ่ืนไปใช้  และ
แนะน าในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู  
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ในการท าวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาเด็ก 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ซึ่งครูทุกคน
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดการสังเคราะห์
แนวทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไว้ ๔ ด้าน 
คือ เทคนิคการสอน นวัตกรรมการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาในชั้นเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- โรงเรียนจัดเก็บงานวิจัยเป็นรูปเล่มวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เด็กของครูเป็นรายบุคคล 

 
 
 



๙๘ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๗  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ( ๒ คะแนน ) 
ประเด็นพิจารณา 

 ๑. ครูได้จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

 ๒. ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็ก 
 ๓. ครูจัดบรรยากาศ พ้ืนที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๔. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาอ่ืนๆ มาศึกษาดูงานการเรียนการสอน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม/สัมภาษณ์ ๑. ๑. โรงเรียนได้ มีนโยบายสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมของเด็กโดยผู้อ านวยการให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
ความปลอดภัย  และสอดคล้องกับเรื่องที่เด็กก าลังเรียนรู้ 

๒. การสังเกต ๑. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน  ประกอบด้วย 

• มีบัตรภาพบัตรค าต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและ 
สอดคล้องกับหน่วยการเรียน 

 • มุมต่างๆ  เช่น มุมบทบาทสมมติ  มุมเครื่องเล่น
สร้างสรรค์  มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือนิทาน 

• สื่ออุปกรณ์เหมาะสมกับวัย  และมีเพียงพอ 
ปลอดภัย ส าหรับเด็ก 

๒. มีการจัดเตรียมห้องสมุดของเล่น มีสื่ออุปกรณ์ให้เด็กได้
เล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง  ๔ ด้าน   

๓. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนได้จัดบรรยากาศ
เป็นธรรมชาติ  เช่น 

• มีการปลูกต้นไม้ต่างๆ  มีทั้งไม้ดอกและไม้ใบ ให้เด็ก 
ได้เรียนรู้ เครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นต่างๆ  เช่น  ชิงช้า  
ไม้ลื่น  บ้าน    ที่เล่นน้ า เล่นทราย   



๙๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๓. การตรวจเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย  
ปฏิบัติงาน  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. โรงเรียนมีการเก็บหลักฐานร่องรอยการเข้าท ากิจกรรม
ตามมุมประสบการณ์เก่ียวกับความพึงพอใจและความชื่นชอบ
ของเด็กกับมุมประสบการณ์ต่างๆ 

 ๒. มีการจัดงานนิทรรศการแฟ้มผลงานภาพกิจกรรม
หลักฐานการจัดมุมประสบการณ์ ภาพถ่ายในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ในห้องเรียน 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๘  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ( ๒ คะแนน ) 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ครูแสดงความรู้สึกท่ีดี  สอบถามและรับฟังความคิดเห็น  ชื่นชมพูดคุยด้วยความเป็นมิตรต่อเด็ก
และผู้ปกครอง 

๒. ครูแสดงน้ าใจไมตรี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใสต่อเด็กและผู้ปกครอง 
๓. ครูสนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
๔. ครูให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กและร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข

พัฒนาการของเด็กอย่างเสมอภาคและสม่ าเสมอ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม/สัมภาษณ์ ๑. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
๒. การสังเกต ๑. ครูทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความเมตตา รักเด็ก และเป็นผู้ที่มี

ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีคุณภาพและท า
กิจกรรม เล่น  เรียนและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
๒. ครูได้จัดท าข่าวสารแจ้งผู้ปกครองผ่านทางเว๊บไซต์ของ
โรงเรียน 

๓. การตรวจเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย  
ปฏิบัติงาน  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. มีการจัดงานนิทรรศการแฟ้มผลงานโรงเรียนได้เปิดโอกาส
ให้ ครู ผู้ปกครอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กได้ทุกเวลา 



๑๐๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๒. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครองโดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และเด็ก เช่น  

• โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง   โครงการกีฬาสี 
ประจ าปี  กิจกรรมวันคุณยายละออ   กิจกรรมวันเด็ก  
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันปีใหม่ 
๓. มีการจัดท าบันทึกพัฒนาการของเด็กผ่านบันทึกต่างๆ เช่น  
บันทึกลูกรัก  บันทึกการเรียนรู้  ข่าวสารต่างๆ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๙  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน ( ๒ คะแนน ) 

ประเด็นพิจารณา 

๑. การมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน แต่ได้รับ 

การสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ส. ก าหนด (ได้รับการพัฒนา/อบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี) 

 ๒. ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อธิบายหลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ 

 ๓. ครอูธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้
และจัดประสบการณ์และกิจกรรมประจ าวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง โดยใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/
หน่วยการเรียนเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 ๔. ประเมินพัฒนาการของเด็กและการน าผลไปพัฒนาเด็ก 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม/การสัมภาษณ์ -โรงเรียนได้สรรหาครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย 
-โรงเรียนให้การสนับสนุน ส าหรับครูที่ต้องการศึกษาต่อ เรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
-ครู เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย
ผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูอย่างสม่ าเสมอ 



๑๐๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๒.การสังเกต -ครูมีประสบการณ์ในด้านการสอนปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้องมี 
-ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาและดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 

๓.การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-จัดท า Portfolio ผลงาน 
-ครูทุกคน เป็นผู้มีความมุ่งมั่นใน การพัฒนาตนเอง  และพัฒนา
งานในหน้าที่ของตนเอง การเตรียมแผนการจัดประสบการณ์ 
เตรียมสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การวิเคราะห์พฤติกรรม
เด็กเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  และน ารายงานพัฒนาการ  “บันทึก
ลูกรัก”  
-จัดท าวิจัยในชั้นเรียนโดยวิเคราะห์เด็กรายบุคคล ผลที่ได้จากการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก โดยครูใช้วิธีการต่างๆ  

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑๐ ครูจัดสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ( ๒ คะแนน ) 
ประเด็นพิจารณา 
๑. ครูจัดท าข้อมูลสารนิทัศน์อย่างเป็นระบบ 
๒. น าเสนอข้อมูลที่ผ่านการไตร่ตรองสะท้อนความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินการวางแผนคัดเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๔. จัดแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท 
 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนครูที่ตรงตามแต่ละตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๙๗.๘๗ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๐๐.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๙๗.๘๗ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๑๐๐.๐๐ 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๐๐.๐๐ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๙๕.๗๔ 



๑๐๒ 
 

 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๑๐๐.๐๐ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๐๐.๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๑๐๐.๐๐ 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๑๐๐.๐๐ 

สรุประดับมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

น้ าหนักคะแนนมาตรฐาน ๒๐ คะแนน 

วิธีการพัฒนา 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  ผู้บริหาร  โรงเรียน 
สาธิตละอออุทิศ (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ )  ได้จบการศึกษาด้านการศึกษา
ปฐมวัย  หรือด้านการบริหารการศึกษา ผ่านการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมาหลายปีท าให้มี
ประสบการณ์ทางด้านปฐมวัยอย่างดี   มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ       และเกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
            ๖.๑   ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญาและหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย   โดยได้ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖   และร่วมกับครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ   ที่เน้นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่๑ปีสามเดือนจนถึง ๖ ปี โดยพัฒนา เลี้ยงดูเด็ก ให้เป็นไปตามธรรมชาติ  
พัฒนาการ และศักยภาพของเด็กแต่ละคน    ด้วยความรัก ความเข้าใจเด็ก  เพ่ือสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์   และมีความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา    จัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง กับโรงเรียน  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือพัฒนาเด็กในทุกด้าน  นอกจากนี้ยัง
เข้าใจในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะตามวัย    สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ส าคัญ  เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ สาระ
การเรียนรู้ สาระที่ควรรู้และประสบการณ์ที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก จัดท าหน่วยการเรียนรู้
ซึ่งน ามาสู่การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ของครูประจ าชั้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน     ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา   โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการคิด รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่ น 
มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร จากครูและประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง  

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ในด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  โดยจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  เนื่องจากเด็กวัย  ๒-๕ ปี เป็นวัย
ที่ต้องเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนี้  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ใน
การพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอ โดยน าการสอนงานแบบ Coaching มาใช้ในการสอนงาน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครู โดยการให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูได้น าความรู้
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน ผู้บริหารท าการศึกษาความต้องการ  ของผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุผล
ของการส่งเด็กมาเรียนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  เหตุผลที่ได้คือผู้ปกครองชอบระบบการจัดการเรียนการ



๑๐๔ 
 

สอน ประสบการณ์ด้านการสอนและการอบรมดูแลเด็กของครู มาตรการการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องความ
ปลอดภัย  ความสะอาด  ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์  

 ๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลและการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ    ส าหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เริ่ม ตั้งแต่ขั้นวางแผนการด าเนินงานจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยมีการประชุมครู  เพ่ือเสนอแนวคิด /ก าหนดแนวคิดในการด าเนินงาน        
ขั้นการด าเนินงาน ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผล  ขั้นสรุปผลการด าเนินงานมี
การประชุมเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุหรือไม่  หากบรรลุผลที่ประชุมมีส่วนร่วมเสนอ
ว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หากไม่บรรลุผลมีแนวทางปรับปรุงอย่างไร นอกจากนี้โรงเรียนมีการก าหนด 
ขอบเขต บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงาน  มี
ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้นและครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และผู้บริหารได้มอบหมายอ านาจการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่  ให้กับผู้ช่วยผู้อ านวยการและผู้ประสานงานฝ่ายต่างๆ ดูแลในขณะที่ ผู้บริหาร
ไม่อยู่ที่โรงเรียน  หรือติดภารกิจต่างๆ   ผู้บริหารมีการประชุมครูทุกเดือน เพ่ือติดตามการด าเนินงาน  และให้
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน ติดตาม และรับทราบเรื่องราวและปัญหา ของโรงเรียนเพ่ือ
ช่วยกันแก้ปัญหา  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ของโรงเรียน  

 ผู้บริหารใช้ข้อมูลการประเมินผลและการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการโดยน าผลการ
ประเมินทางด้านวิชาการ  เช่น การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินพัฒนาการ  ผลการ
นิเทศครู   น ามาประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครู   พัฒนาการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน  

  ๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยผู้บริหารได้ก าหนดการบริหารแบบเชิงกลยุทธ์โดยมีการก าหนด  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และ  กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ   โดยมีการก าหนดสภาพความส าเร็จตัวชี้วัด
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือจะได้น าผลมาเปรียบเทียบ ว่าผลการด าเนินงาน 
ของงานโครงการกิจกรรมว่าบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ผลผลิต  และผลลัพธ์หรือไม่ ในการด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ 
และรับผิดชอบงานที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
และหลักการของ  PDCA โดย คณะท างานมีการวางแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย ก าหนดเป็น
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุตามมาตรฐานสถานศึกษา  (P)   มีคณะท างาน
ฝ่ายต่างๆ  ด าเนินงานตามแผน โดยน างานโครงการและ กิจกรรม ไปด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้  (D)  มีการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ( งาน โครงการ กิจกรรม) และเก็บข้อมูล จัดท าสารสนเทศ  (C)  มีการน าผล
ไปประเมินเทียบกับเกณฑ์ที่คาดหวัง น าผลไปปรับปรุงพัฒนา และน าไปวางแผน  (A)  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย



๑๐๕ 
 

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปรากฏว่าทุกงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดบรรลุเป้าหมายตามที่ได้
ก าหนดไว้  

๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ     โดยผู้บริหารมีนโยบายในการ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีโครงการพัฒนาบุคลากร  ครูได้รับการ
อบรม เรื่อง “ยุทธวิธีจัดการเชิงรุก ( Active Learning Strategise) เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมืองไทย ๔.๐ และพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑  ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (SLC) เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู” และครูทุกคนได้รับการพัฒนา  มากกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี  มีโครงการสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือ
เป็นการเสริมแรงจูงใจให้ครู ได้แก่การให้สวัสดิการต่างๆ   เช่น อาหารกลางวัน ชุดเครื่องแบบ ๒ ชุด / ปี
การศึกษา  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ตามความ
ถนัดและความสนใจโดยสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ศึกษาดูงาน  
เพ่ือน าความรู้มาพัฒนางานของตน  พร้อมกันนี้ได้ให้รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ /ครูที่มี
ประสบการณ์ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประจ าชั้นครูพิเศษอย่างสม่ าเสมอ  
            ๖.๖  ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  โดยผู้บริหาร ประพฤติตน  เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและอุทิศตนในการท างาน  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม         
มีความมั่นคงทางอารมณ์   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจรรยาบรรณของผู้บริหารในด้านความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ รักและศรัทธา ซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ  รักและเมตตาเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะนิสัย   ที่ถูกต้องแก่เด็กอย่างเต็มความสามารถ และเต็ม
เวลา ด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู/ผู้ปกครอง / ผู้เรียน  ให้การบริการที่เสมอภาคไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์โดยมิชอบ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อม  ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ  โดยผู้บริหารก าหนดการนิเทศอย่างเป็นทางการ ภาคเรียนละ ๑- ๒  ครั้ง  มี
แผนการนิเทศและสรุปข้อมูล  ผลของการนิเทศ เพ่ือน าผลของการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอน  และมีนิเทศแบบไม่เป็นทางการสัปดาห์  ๑-๒ ครั้ง    หากผู้บริหารพบว่า  แผนการจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม  การดูแลเด็ก  การสังเกตเด็ก  ยังมีที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข  ผู้บริหารจะให้ค าแนะน า รวมทั้งให้
ค าปรึกษา  เพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ผู้บริหารมีการติดตามผลของการให้ค าแนะน า เพ่ือการพัฒนา
ทางด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๖.๗   ผลการด าเนินการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ท าให้ เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนส่วนใหญ่
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  พบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในทุกๆ ด้าน   นอกจากนี้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๔๕   ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้มาอย่างถูกต้องโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๙ คน โดยมีผู้แทน ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 



๑๐๖ 
 

ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  มีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  การวางแผน ก ากับ ติดตาม
สนับสนุน การด าเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดประชุม ๒ ครั้ง / ปีการศึกษา  ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับความรู้สึกความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทุกคนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากในภาพรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

ผลการพัฒนา   

 โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ  ดังกล่าว ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน 
๖ ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ผลการประเมิน เฉลี่ยร้อยละ  
๙๙.๗๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลและการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  ร้อยละ  
๑๐๐.๐๐  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  
๑๐๐.๐๐  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา   ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

 แนวทางการพัฒนา     

 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือพัฒนาด้านผู้ บริหารมี
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและเกิดประสิทธิผลทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 

 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๖ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า หนั ก 
(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี 

ดี
มาก 

ด ี

เยี่ยม 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจ ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  

๓ ๓     / 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ๓     / 



๑๐๗ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า หนั ก 
(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี 

ดี
มาก 

ด ี

เยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสวน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

๓ ๓     / 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๓ ๓     / 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๓ ๓     / 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๓ ๓     / 

๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒ ๒     / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม          

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  (๓ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 

๑ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒ ผู้บริหารสามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดมุ่งหมาย 

การจัดการศึกษาปฐมวัย   
๓ ผู้บริหารสามารถก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นที่ยอมรับ 
๔ ผู้บริหารจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

 



๑๐๘ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์  ครู ผู้บริหาร ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒.การสังเกต พฤติกรรมของผู้บริหาร 

๓.การตรวจเอกสารหลักฐาน  ร่องรอย 

การปฎิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

๓. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

๔. แบบประเมินผู้บริหารของโรงเรียน 

๕. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง๔ .รายงานการ

ประเมินภายนอกของ สมศ. 

๖. รายงานประจ าปี SAR 

๖ .แฟ้มผลงานของครู   /ผู้บริหารสถานศึกษา 

๗ .ประกาศนียบัตร 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑   

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ดีมาก ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ด ี ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

พอใช้ ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะแต่ละข้อรายการไม่ชัดเจน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓ คะแนน) 

ประเด็นพิจารณา 

๑. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพเด็ก 

๒. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต 



๑๐๙ 
 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

๓. การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

๔. การให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครู และบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์  ครู ผู้บริหาร ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.การสังเกต พฤติกรรมของผู้บริหาร 
๓.การตรวจเอกสารหลักฐาน  ร่องรอย 
การปฎิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 
๕. วีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
๖. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
๗. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
๘. แบบประเมินผู้บริหารของโรงเรียน 
๙. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ดีมาก   ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ด ี   ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

พอใช้  ผู้บริหารคุณลักษณะตามรายการแลด าเนินการครบ ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐาน 

ปรับปรุง ผู้บริหารมีคุณลักษณะแต่ละข้อรายการไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัยเป็น 

ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  ( ๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

๒. การใช้ข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัยในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การ

สัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น 

๒. การตรวจเอกสาร 

หลักฐานร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

๒. แบบประเมินผู้บริหาร 

๓. บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๔. แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ / กิจกรรม 

๕. สมุดนิเทศ / สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 

๖. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

๗. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๘. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๙. ค าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมของโรงเรียน 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓  

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม - ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 

ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็น

แบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 



๑๑๑ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา

ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนโครงการ / กิจกรรมตามแผน  

ดีมาก - ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ

หน่วยงานอื่น ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถให้ค าแนะน า แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

-  เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา

ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรมตามแผน 

ด ี -  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ

หน่วยงานอื่น ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถให้ค าแนะน า แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

-  เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรมตามแผน 

พอใช้ - ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ

หน่วยงานอื่น ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆได้ 

- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษา

ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรมตามแผน 

ปรับปรุง - ผู้บริหารไม่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ   

- เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนา 



๑๑๒ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบ และปรับปรุง

พัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัย ในการบริหารจัดการศึกษาน้อย

กว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรมตามแผน 

 

บ่งชี้ท่ี ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( ๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

    การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น 

๒. การสังเกต พฤติกรรมผู้บริหาร 

๓. การตรวจเอกสาร หลักฐาน

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

๒.แบบประเมินผู้บริหาร 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๔. แผนปฏิบัติการประจ าปีโครงการ / กิจกรรม 

๕. รายงานโครงการ 

๖. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

๗. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๘. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๑๑๓ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

ดีมาก ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พอใช้ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙ ของจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรับปรุง ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ( ๓ คะแนน ) 

ประเด็นพิจารณา 

๑. แผนงาน  โครงงาน  หรือกิจกรรม  ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

๒. การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

๓. การมอบหมายงาน 

๔. การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น 

๒.การตรวจเอกสาร หลักฐาน

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

๒. แบบประเมินผู้บริหาร 

๓. แผนปฏิบัติการประจ าปีโครงการ กิจกรรม 

๔. บันทึกการประชุม ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๕. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

๗. แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร 

๘. รายงานแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศติดตาม 

ก ากับงาน 

๙. สรุปงานของสายชั้น 

๑๐. แฟ้มผลงานครู  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕   

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดดเด่น สามารถน าไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 

- มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด 

ในแผนงาน โครงการ ครบถ้วน มีการนิเทศอย่างเป็นระบบโดดเด่น เป็นแบบอย่าง

แก่สถานศึกษาอ่ืนได้  

- มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี 



๑๑๕ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีมาก - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 

- มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด 

ในแผนงาน โครงการ ครบถ้วน  

- มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี 

ด ี - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

- มีการนิเทศติดตามประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด 

ในแผนงาน โครงการ  

-มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี 

พอใช้ - สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- มีการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรด้วยวิธีการซ้ าๆ กัน เพียง ๑ วิธีแต่เป็นวิธีที่มี 

ประสิทธิภาพ 

- มีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

ในแผนงาน โครงการ แต่ไม่ครบถ้วน  

- มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง  - สถานศึกษามีแผนงาน ไม่มีโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

- ไม่มีการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร 

- ไม่มีมีการนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามกิจกรรมและตามระยะเวลาที่

ก าหนดในแผนงาน โครงการ แต่ไม่ครบถ้วน  

- ไม่มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร 

 

 

 



๑๑๖ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 

        ศักยภาพและเต็มเวลา ( ๓ คะแนน ) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ  และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

๒. การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑ .  ก า ร ส อ บ ถ า ม / ก า ร

สัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 

๓. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 

๔. หนังสือท าเนียบรุ่นประจ าปีการศึกษา  

๕. วีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 

๖. รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก สมศ. 

๗. สมุดการนิเทศ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๖ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม -  ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

การพัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย การจัดการเรียนรู้การสร้าง การพัฒนา  

และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  และการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  การวิจั ย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

- น าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี

สามารถให้ค าแนะน า  ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆได้  ตามความสามารถท้ัง

ในและนอกเวลาท าการ  

ดีมาก -ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ประกอบด้วย  



๑๑๗ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

การพัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้การสร้าง  การ

พัฒนา  และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  และการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

-เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการติดตาม ก ากับ ประเมิน  

และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถ 

และเต็มเวลาท าการ     

ด ี -ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ได้ 

ครบถ้วน ประกอบด้วย  การพัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการ

เรียนรู้การสร้าง  การพัฒนา  และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  และการวัดและ

ประเมินพัฒนาการเด็ก  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

-เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการติดตาม ก ากับ ประเมิน  

และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถ 

และเต็มเวลาท าการ    

พอใช้ -ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื่องเก่ียวกับการพัฒนา 

และการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้การสร้าง  การพัฒนา  และ

การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  และการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ 

-เอาใจใส่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีการติดตาม ก ากับ ประเมิน  

และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงตามภารกิจ อย่างเต็มความสามารถ

และเต็มเวลาท าการในบางเรื่อง 

ปรับปรุง -ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการในบางเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาและการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้ การสร้าง  การพัฒนา  

และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  และการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  การวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  

-ขาดการติดตาม ก ากับ ประเมิน และน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุง  

 

 

 



๑๑๘ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๗  เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  ( ๒ คะแนน ) 

ประเด็นการพิจารณา 

 ความพึงพอใจของเด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชน ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน /ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม/การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานอื่น 
๒.การตรวจเอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. การประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 
๓. ข่าวสารผู้ปกครอง 
๔. หนังสือท าเนียบรุ่นประจ าปีการศึกษา  
๕. วีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน 
๖. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
๗. รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
๘. แบบประเมินผู้บริหารของโรงเรียน 
๙. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่  ๖.๗   

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  ๘๐ มีความพึงพอใจการบริหาร 

จัดการศึกษาท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

ดีมาก เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ย  ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙.๙๙  มีความพึงพอใจการ

บริหารจัดการศึกษาท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

ด ี เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ย  ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙  มีความพึงพอใจการ

บริหารจัดการศึกษาท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

พอใช้ เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ย ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙.๙๙  มีความพึงพอใจการ

บริหารจัดการศึกษาท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 

ปรับปรุง เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ มีความพึงพอใจการบริหาร

จัดการศึกษาท้ัง ๔ ด้านของสถานศึกษา 



๑๑๙ 
 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๖ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดีเยี่ยม 

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีเยี่ยม 

๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลและการ

วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ดีมาก 

๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 

สรุประดับมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา    

         น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ( ๒๐คะแนน) 

วิธีการพัฒนา 

             ๗.๑   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีหลักสูตรสถานศึกษา  และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  และครูได้ร่วมกันจัดท า โดย

ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในเรื่องของหลักการจัดการศึกษา โรงเรียนได้พัฒนา

หลักสูตรบูรณาการระดับปฐมวัย เริ่มด้วยการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะตามวัย พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ  

เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อการเรียนและ แนวคิดให้สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก จัดท าหัวข้อใน

การบูรณาการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะทางภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี ทักษะการชีวิต ทักษะสุขภาวะทาง

กายและการเคลื่อนไหว สุนทรียภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  

และมีการจัดประชุมให้ความรู้กับครูในโรงเรียน ในการน าหลักสูตรมาใช้ในการการจัดการเรียนสอน โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ ได้ท าการศึกษา  สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือปรับใช้หลักสูตรให้

เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการนิเทศติดตามผล การตรวจแผนการสอน การนิเทศการสอน

ของครู พร้อมให้ค าแนะน าและมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครูผู้สอน เพ่ือน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบูรณาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับดี ผู้ปกครองให้ความพึง

พอใจ  

๗.๒  โรงเรียนมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรครู ได้น าการสอนงานแบบ

Coaching มาใช้ โดยเริ่มจากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการเป็นอย่างดี มีการวางแผนการท างาน 

การมอบหมายงาน การสอนงานครูโดยตรงอย่างเป็นระบบ และเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เมื่อ

ครูประสบปัญหา ด้านการสอน และมีการน าระบบ Montoring มาใช้ในกลุ่มครูที่ท างานร่วมกันแบบรุ่นพ่ี

ช่วยเหลือรุ่นน้องเพ่ือท าให้การท างานในกลุ่มมีศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

นอกจากนี้โรงเรียนมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  แจ้งหน่วยการเรียน  รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่จัด

ในโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กในรูปแบบของ ข่าวสารประจ าหน่วย 

โดยจัดท าในรูปแบบของเพจสายชั้น ให้ผู้ปกครองทราบ นอกจากนี้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ในการปฏิบัติการสอน ทางโรงเรียนมีการให้ความรู้กับ

นักศึกษาในเรื่องต่างๆ  เช่น การปฐมนิเทศ การเขียนแผนการสอน การออกแบบกิจกรรม ทักษะการคิดทาง

วิทยาศาสตร์ การท าสารนิทัศน์ การท าแฟ้มผลงาน  และได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิต



๑๒๑ 
 

ละอออุทิศ ครูฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นิเทศ ตรวจสอบ  ประเมินแผนการจัดกิจกรรมของครูประจ าชั้น ก่อนน าไปใช้

จัดกิจกรรม เพ่ือการปรับปรุง/ พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ๗.๓  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดย

โรงเรียนมีการวางแผนและด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้พ่อ แม่  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย    

  ๑) โครงการปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นการแนะน ากฎระเบียบโรงเรียน การจัดหลักสูตรของโรงเรียน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก และการดูแลเด็ก 

๒) งานประชาสัมพันธ์  จัดท า เพจสายชั้น แจ้งหน่วยการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามหน่วยการเรียน การให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับด้านปฐมวัย การเลี้ยงดูเด็ก  โรคติดต่อต่างๆเป็น

ต้น   

  ๓) การประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการ

สอนให้กับเด็ก การวัดและประเมินพัฒนาการซึ่งสอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย   

  ๔) การจัดท าบันทึกลูกรัก  โรงเรียนจัดท าบันทึกลูกรักซึ่งเป็นสมุดรายงานพฤติกรรม และ

พัฒนาการ/คุณลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะท ากิจกรรม/ขณะอยู่ในโรงเรียน  เป็นการบันทึกของครูแจ้ง

ผู้ปกครองทราบ และผู้ปกครองสามารถบันทึกกลับแจ้งพฤติกรรม/พัฒนาการของเด็ก ให้ครูทราบ      เป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันระหว่างบ้าน กับ โรงเรียนในการพัฒนาเด็ก   

  ๕) โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน เป็นการแสดงนิทรรศการทุกภาคเรียนก่อนปิดเทอม โดย

ได้เชิญผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา มาเยี่ยมชม  ชึ่งงานดังกล่าว  เป็นการแสดงนิทรรศการผลงาน

ของเด็ก และสารนิทัศน์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก     ผลการจัด

กิจกรรม  ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมของครู  วิธีการเรียนรู้ของเด็ก  ผลงานของเด็ก เป็นรายบุคคล 

และรายกลุ่ม   รวมทั้งได้เห็นพัฒนาการ ของเด็ก  ซึ่งผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และเข้าใจในหลักการ  การจัดการศึกษาปฐมวัยและเป็นแบบอย่างแก่

โรงเรียน /หน่วยงานต่างๆ ได้  

 ๗.๔  โรงเรียนมีนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และ

ท้องถิ่น  โดยโรงเรียนได้ด าเนินการ  งาน โครงการ กิจกรรม  ต่างๆ เช่น เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก  

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้มาอย่างถูกต้อง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน ๙  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนครู  
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ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น  ผู้แทนทางศาสนา  ซึ่งคณะกรรมการฯ  มีบทบาทในการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  ร่วมวางแผน ก ากับ ติดตามสนับสนุน 

ผลการด าเนินงานของโรงเรียน  เช่น     การให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของ

โรงเรียน  โรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดประชุม ๒ ครัง้ / ปีการศึกษา       

 ๗.๕  โรงเรียนส่งเสริมให้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย  

อารมณ์  สังคม  จิตใจ   สติปัญญา  และคุณธรรมจริยธรรม   ทักษะการคิด  โดยโรงเรียนได้ด าเนินงานต่างๆ  

ดังนี้     

๑) การจัดอุปกรณ์ ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  จ านวนเพียงพอ ขนาดเหมาะสมกับเด็ก  

สะอาด และปลอดภัย    โดยโรงเรียนจัดห้องเรียนให้ได้ขนาดมาตรฐานให้มีสถานที่ส าหรับเด็กได้จัดกิจกรรม

ต่างๆได้   อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  มีการส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องเรียนรวมทั้งโต๊ะเก้าอ้ีและ

สิ่งของต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และบริเวณในห้องเรียนมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่น  ปูพ้ืน

ด้วยยางเพ่ือกันการหกล้มได้รับบาดเจ็บ  การชนกระแทกหรือสิ่งที่ล่อแหลมที่จะท าให้เด็กเกิดอันตรายก็จะหุ้ม

เบาะไว้   มีมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น  มุมบทบาทสมมุติ  มุมบล็อก  มุมวิทยาศาสตร์  มุมเกมการศึกษา  มุม

หนังสือ  และจัดบรรยากาศของห้องเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ ครูจัดมุมประสบการณ์สอดคล้องกับหน่วยการ

เรียน    ในแต่ละมุมจะมีอุปกรณ์การเล่น   พอเพียง  สะอาด  ปลอดภัย  ครูจะท าความสะอาดของเล่นด้วย

น้ ายาฆ่าเชื้อ เด็กแต่ละคนมีที่นอนหมอน ผ้าปูที่นอนพร้อม  ผ้ากันเปื้อนของตนเอง ภายในห้องมีที่แขวน

เครื่องใช้ของเด็ก  ที่วางรองเท้า  อุปกรณ์ทุกอย่างมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก   

   ๒) การจัดมุมหนังสือในห้องเรียน  โรงเรียนเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการอ่าน เพราะ

เป็นมาตรการที่โรงเรียนก าหนดขึ้น  โรงเรียนได้จัดหาหนังสือประเภทนิทานไว้ที่มุมหนังสือ และท่ีห้องสมุดของ

เล่น มีอุปกรณ์การเล่นต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน และมีมุมหนังสือที่ส่งเสริมการรักการอ่าน 

ให้ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ มีหนังสือนิทานที่ลงทะเบียนแล้ว จ านวน  ๒,๑๗๔ เล่ม    เด็ก ๑  คน :  หนังสือ

นิทาน ๔๐  เล่ม   และตามมุมหนังสือแต่ละห้อง  จะมีการแลกเปลี่ยนหนังสือนิทานในมุม ทุก ๒ สัปดาห์ 

   ๓) การจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และมีเครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัย  โรงเรียนให้ความส าคัญ

ส าหรับบริเวณภายนอกโดยได้จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติมีต้นไม้   มีพ้ืนที่สนามหญ้ามี

อุปกรณ์การเล่น เครื่องเล่นสนามอย่างดีและมีคุณภาพที่จะให้ความปลอดภัยกับเด็ก มีบริเวณเล่นน้ าเล่นทราย 

และมีสนามในร่มกว้างประมาณ ๑๐  เมตร กว้าง  ๘  เมตร  ๑  ที่  ปูพ้ืนนิ่มป้องกันอุบัติเหตุ  ๑   ที่ส าหรับจัด

กิจกรรมนอกห้องเรียน  เช่น กิจกรรมการละเล่น  กิจกรรมพละ  และกิจกรรมต่างๆ    มีสนามส าหรับเข้าแถว

เคารพธงชาติที่มีบรรยากาศร่มรื่นในตอนเช้า มีสระว่ายน้ าอยู่ในที่ร่ม  มีคนดูแลความสะอาด  และมีครูว่ายน้ า



๑๒๓ 
 

คอยดูแลความปลอดภัยขณะเด็กท ากิจกรรม มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการการ

ป้องกันเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์ของเล่น  และกรณีอ่ืนๆ  ที่อาจเป็นอันตราย  มีการตรวจสอบความเสี่ยง ภาค

เรียน ๑-๒ ครั้ง และก าหนดแนวทางแก้ไข/ป้องกัน  

การจัดสถานที่ให้เด็กได้ท าความสะอาดร่างกาย โรงเรียนได้จัดสถานที่ส าหรับในห้องน้ ามีบริเวณล้าง

มือก่อนรับประทานอาหาร  หลังการเล่น /ท ากิจกรรม  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ห้องน้ าเด็กจะแยก 

บริเวณห้องอาบน้ าท าความสะอาดร่างกายกับห้องส้วมอย่างเป็นสัดส่วน มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาด  เด็ก

ทุกคนมีของใช้ส่วนตัวที่สะอาด มีบริเวณที่เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กแต่ละคน  โรงเรียนให้ผู้ปกครองน าถุงผ้า

ใส่ของใช้ส่วนตัวเด็กมาในวันแรกของสัปดาห์และให้ผู้ปกครองน ากลับไปท าความสะอาดในวันสุดท้ายของ

สัปดาห์  

การจัดห้องพยาบาล  โรงเรียนได้จัดห้องพยาบาลเป็นสัดส่วน   มี เตียงเด็ก ๓  เตียง  มีตู้อุปกรณ์ยา  

ส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เช่น  หกล้ม  เป็นไข้ ตัวร้อน เด็กเจ็บป่วยสามารถนอนพักในห้องพยาบาลซึ่งมี

พยาบาลประจ าโรงเรียนคอยดูแล และโทรแจ้งผู้ปกครอง  หากพยาบาลประจ าโรงเรียนมีความเห็นว่า

ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์ทางโรงเรียนจะประสานให้ผู้ปกครองมารับเด็ก  

โรงเรียนได้ด าเนินงาน กิจกรรม ต่างๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ

ทุกๆ ด้าน  สูงสุดตามศักยภาพ  

ผลการพัฒนา   

 โรงเรียนได้ด าเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ   ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในมาตรฐาน ๗ แนว

การจัดการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐   สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยที่น าไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างดี  มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย   สร้างการมีส่วนร่วมและ

ความสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็ก

อย่างรอบด้าน  

แนวทางการพัฒนา     

 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

ปฐมวัยทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า ห นั ก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี 

ดี

มาก 

ด ี

เยี่ยม 

๗.๑  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

๔ ๔     / 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก

ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย 

๔ ๔     / 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก

รู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๔ ๔     / 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ 

ท้องถิ่น 

๔ ๔     / 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา

เด็กอย่างรอบด้าน 
๔ ๔     / 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

ดีเยี่ยม          

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (คะแนน ๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

(เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตร

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 



๑๒๕ 
 

๒. การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๓. ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

๔. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และ

สรุปผลทุกภาคเรียน และหรือทุกปี 

๕. น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

-ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   

ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรือผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

- รายงานการวิจัย  และติดตามผลการใช้หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

- สรุปผลและรายงานการทบทวน  ปรับปรุง  และ

พัฒนาหลักสูตรกรศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม  ค าสั่ง  ภาพถ่าย 

 
ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑   
 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง ๕ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ดีมาก สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ด ี สถานศึกษาด าเนินการได้ครบทั้ง ๓ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ้
พอใช้ สถานศึกษาด าเนินการได้ ๒ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
ปรับปรุง สถานศึกษาด าเนินการได้ ๑ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 



๑๒๖ 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย          

(๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   

ผู้ปกครอง  ผู้น าท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 - ค่ าสั่ง บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

หรือด าเนินงาน 

 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 - แผนผังหรือแผนภูมิที่แสดงระบบและกลไกเพ่ือให้

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก และเข้าใจ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 - บันทึกการประชุมครู  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง

เด็กปฐมวัย  บันทึกการประชุมผู้ปกครองสถานศึกษา 

 -  เอกสาร คู่มือ แนวของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 - แผ่นพับ  ตารางประชาสัมพันธ์ 

 - ภาพถ่าย  เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้าน

การศึกษาปฐมวัย เป็นต้น 

 

 



๑๒๗ 
 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม สถานศึกษามีระบบและกลไกเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และเข้าใจการ

จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนการด าเนินงานมีการด าเนินงานเป็น

ระบบ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ 

และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน 

ดีมาก สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ

ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนด าเนินงาน 

ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด ี สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ

ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการวางแผน ด าเนินงานตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

พอใช้ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ

ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย แต่การด าเนินการไม่ครบตามขั้นตอน 

ปรับปรุง สถานศึกษาไม่มีระบบหรือไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ

ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   

ผู้ปกครอง  ผู้น าท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หรือ 



๑๒๘ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒. ค่ าสั่ง บันทึกแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

หรือด าเนินงาน 

๓. รายงานโครงการ รายงานการประชุม อบรม

ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔. บันทึกการประชุมครู   บันทึกการประชุม

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง

สถานศึกษา 

๕. เอกสาร คู่มือ แนวของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษา 

๖. แผ่นพับ  ตารางประชาสัมพันธ์ 

๗. ภาพถ่าย  เช่น การอบรมหรือประชุมผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา การศึกษาดูงานด้ าน

การศึกษาปฐมวัย เป็นต้น 

 

 ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๗.๓ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบและปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่าง 

ได้รับการยอมรับ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 

ดีมาก สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ด าเนินงานตรวจสอบ และปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้ าใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 



๑๒๙ 
 

ด ี สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ด าเนินงานตรวจสอบ และปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมให้ดีขึ้น ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

พอใช้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการไม่ครบขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปรับปรุง สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมาก 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

การสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   

ผู้ปกครอง  ผู้น าท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- รายงานประจ าปี 

- แผนการจัดประสบการณ์ 

- เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาเด็ก 

- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง  สมุดบันทึกการ

ประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง  บันทึกรายงานการ

ประชุมค าสั่งต่างๆที่เก่ียวข้อง 

- หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน 



๑๓๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

และบุคลในท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  

- รายงานผลการประเมินกิจกรรม  โครงการ 

- ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 

- เอกสารหลักฐานที่ แสดงถึ งระบบเครื อข่ าย

ผู้ปกครอง 

 - ภาพถ่าย  แผ่นพับ  แถบวิดีทัศน์ 

 - ป้ายกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ป้าย บอร์ด 

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน   

 - เอกสารหลักฐานการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เช่น

หนังสือขอบคุณ  เกียรติบัตร  โล่รางวัล 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยทุกฝ่ายมี

ส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน มีร่องรอยหลักฐาน

ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ 

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

ดีมาก สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยทุกฝ่ายมี

ส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน มีร่องรอยหลักฐาน

ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ 

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ด ี สถานศึกษามีการโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ

กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม 



๑๓๑ 
 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ที่ก าหนดไว้โดยทุกฝ่ายมีส่วนรวม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและจัดท า

รายงาน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งน าข้อมูลมา

พัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรม 

พอใช้ สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษา และด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน แต่ขาดร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 

ปรับปรุง สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของสถานศึกษาที่ไม่เด่นชัด หรือมีการด าเนินการบ้างแต่ขาดการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล หรือขาดร่องรอย หลักฐาน 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (๔ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

๑. การมีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน จ านวนเพียงพอ และขนาดเหมาะสมกับเด็ก สะอาด และ

ปลอดภัย 

๒. การมีมุมหนังสือ และจ านวนหนังสือนิทานเพียงพอและเหมาะสมกับวัย(เด็ก 1 คน : นิทาน 8 เล่ม) 

๓. การมีพ้ืนที่สนามเด็กเล่น และมีเครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

๔. การมีพ้ืนที่ส าหรับการแปรงฟัน ล้างมือ และท าความสะอาดร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ท าความสะอาดที่จ าเป็น

และเหมาะสมกับเด็ก 

๕. การมีมุมพยาบาลหรือห้องพยาบาลที่สะอาด เหมาะสมในการความให้ช่วยเหลือเด็กเบื้องต้น 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ - ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา   

ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรีอผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ของเล่น

ของใช้ เครื่องนอน หนังสือ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น

พ้ืนที่ส าหรับการแปรงฟัน ล้างมือ / ท าความสะอาด 

ร่างกาย อุปกรณ์ท าความสะอาด  ห้องพยาบาล     

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ 

- ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 

-สมุดรับบริจาค 

-เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

-แบบสอบถามความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก

เพ่ือพัฒนาเด็ก 

- สรุปผล / รายงานความต้องการของครูปฐมวัย 

ผู้ปกครองเด็ก 

- บันทึกการประชุม  ค าสั่ง  ภาพถ่าย  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามประเด็น

การพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ และมีระบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามประเด็น

การพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ และมีระบบดูแลตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 



๑๓๓ 
 

ด ี สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามประเด็น

การพิจารณาครบทั้ง ๕ ข้อ 

พอใช้ สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตามประเด็น

การพิจารณา ๓ - ๔ ข้อ 

ปรับปรุง สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ตามประเด็น

การพิจารณา ๑ - ๒ ข้อ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๗ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของหลักฐาน

ร่องรอยที่ปรากฏ 

๗.๑  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

    น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยโรงเรียนต้อง

ด าเนินการในเรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

 ๘.๑  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  โดยโรงเรียนด าเนินการจัดประชุม

คณะท างานจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก มาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย ของ สมศ. และ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  หลักสูตรสถานศึกษา  ปรัชญา อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 

นโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคณะท างานก าหนดค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ  ของแต่ละตัวชี้วัด และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผ่านความเห็น ชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๘.๒  การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐  เป็น

แผนระยะยาว  มีคณะท างานจัดท า  เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียน นโยบายของ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ก าหนดพันธกิจ เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์วิธีการใน

การพัฒนาด้านต่างๆ  คุณภาพเด็ก ครู สถานศึกษา  ได้ก าหนดสภาพความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์โดยมี 

งานโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ทรัพยากร ที่ก าหนดในแผน สอดคล้องกับเป้าหมาย  และมีงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ของโรงเรียน  ได้ก าหนดแหล่งเรียนรู้ภายใน 

และแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและได้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  เป็น

กรอบทิศทางในการด าเนินงาน 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

โดยมี งาน โครงการ กิจกรรม ที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๙  ใน ๒  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป  

เป้าหมายพัฒนาคุณภาพ คือ เด็ก  ครู  และโรงเรียน มีก าหนดงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ   มีการก าหนดช่วง

ระยะเวลาการด าเนินงานของ  งาน โครงการ  กิจกรรม  ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าปฏิทิน ที่ก าหนดงาน 

โครงการ กิจกรรม ของวันในเดือนต่างๆ ตลอดปีการศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ และได้ผ่านคณะกรรมการ



๑๓๕ 
 

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   มีการนิเทศ ติดตาม งาน โครงการ กิจกรรม ของแต่ละฝ่าย  มีการสรุปผลการ

ด าเนินงานจากการวัด ประเมิน โครงการ กิจกรรม และน าเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๘.๓  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  โรงเรียนได้ก าหนดให้ครู

รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้   และต้องจัดท าข้อมูลในมาตรฐานฯ  แต่ละตัวบ่งชี้พร้อมทั้งจัดท า

สารสนเทศ  เป็นค่าร้อยละ  แยกเป็นหมวดหมู่  เช่น  ด้านพัฒนาการของเด็ก ด้านครู  ด้านการบริหารจัดการ  

เพ่ือพร้อมรับการติดตาม  ตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน  ด้านผู้เรียน  ครู สถานศึกษา  ส าหรับงาน โครงการ 

กิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ กิจกรรม เป็นผู้จัดท าข้อมูล สามารถให้ข้อมูลทุกฝ่าย เพ่ือการ

น าไปพัฒนางาน     

 ๘.๔  การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน  เพ่ือ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ 

ของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  ของแต่ละมาตรฐาน และสรุปรายงานผู้บริหารเพ่ือเตรียมพร้อมให้ต้น

สังกัดประเมินคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานประจ าปีต่อไป 

 ๘.๕  การน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนน าผลการประเมินภายในมาวิเคราะห์  น าไปปรับปรุงพัฒนา ด้านผู้เรียน  ด้านการจัด

กิจกรรม/ประสบการณ์  ด้านครู ด้านการบริหารการจัดการ  และงานในฝ่าย วิชาการฝ่ายกิจการผู้เรียน ฝ่าย

บริหารทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน  และเป็นข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

 ๘.๖  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยโรงเรียนได้น าข้อมูล

การประเมิน สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และรายมาตรฐาน ตามมาตรฐานระดับปฐมวัย ของโรงเรียน 

ตามที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน  และคณะท างานจัดท ารายงานฯ  น า

ข้อมูลมาสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีรายงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  ที่สะท้อน ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้าน

ครู  ด้านการบริหารจัดการ  อัตลักษณ์ ( การเรียนรู้อย่างมีความสุข )  ด้านเอกลักษณ์ (ความสามารถในด้าน

ทักษะกระบวนการคิด) และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต้น

สังกัด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 

         โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมภารกิจในการบริหารจัดการเพ่ือ



๑๓๖ 
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่เป็นรายงาน

ประจ าปี หลังจากโรงเรียนจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้

ความเห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางการพัฒนา     

 โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือพัฒนาด้านการประกัน

คุณภาพภายในระดับปฐมวัยทุกตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 

ตารางแสดงและระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ป รั บ 

ปรุง 

พ อ ใ

ช้ 
ดี 

ดี

มาก 

ดี

เยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑ ๑     

 

๘ .๒  จั ดท า แล ะด า เ นิ น ก า รต าม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑ ๑      

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ ๑      

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น

การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๕      



๑๓๗ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ป รั บ 

ปรุง 

พ อ ใ

ช้ 
ดี 

ดี

มาก 

ดี

เยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ ๐.๕      

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น

รายงาน การประเมินคุณภาพภายใน 
๑ ๑      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ๕ ๕      

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. การจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๒. ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๓. การจัดท าและก าหนด ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาและเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

๔. หลักสูตรสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การด าเนินงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. งานยุทธศาสตร์ 



๑๓๘ 
 

๓. ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๔. หลักฐานการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม 

๒. ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง

วิชาการ 

๓.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 



๑๓๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้ เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนา 

๒. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ค าสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ 

๔. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของ

โรงเรียน (SAR)  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาในการบริหาร 

๒. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิชาการและการศึกษาพิเศษของสถานศึกษา 

๓. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงานกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษา 

๔. การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 



๑๔๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ           การ

น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษา  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. แฟ้มงานทุกฝ่าย  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๓ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(๐.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. การติดตามการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. การตรวจสอบด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๑๔๑ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนา  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 

๒. รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง 

๓. เอกสารสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพ  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๔ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

 

๑. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

๒. การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๑๔๒ 
 

๓. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู  บุคลากร และผู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์  

สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก 

และการน าข้อมูลสารสนเทศจากการวิ เคราะห์  

สังเคราะห์ ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. แผนพัฒนาการจัดศึกษา 

๒. รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินภายในของ

โรงเรียน (SAR) 

๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๕ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (๑ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  

๒. การสรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓. การน าเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

๔. การเผยแพร่รายงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/

ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท ารายงานประเมินตนเองเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. แผนพัฒนาการศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓. สรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๔. หลักฐานการเผยแพร่  

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๘.๖ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 



๑๔๔ 
 

ตารางแสดงคุณภาพตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ ๘ 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ดีมาก 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ดีมาก 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน           ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

 

วิธีการพัฒนา 

              โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    ได้มีนโยบายในการส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา   เนื่องจากโรงเรียนได้วิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา  นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน  ที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ให้เด็กเรียนรู้อย่างมี

ความสุข (ตามอัตลักษณ์)  เด็กมีทักษะการคิด  (ตามเอกลักษณ์) และใฝ่รู้ใฝ่เรียน (มาตรการส่งเสริม)  จึงได้

ก าหนดวิธีการพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และ เห็นว่าแหล่ง

เรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุเป้าหมายดังกล่าว   จึงได้ก าหนด/

จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายใน ก าหนดแหล่งเรียนรู้ภายนอก  มีการพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก     

โดยได้จัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  มี

การติดตาม ประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น         

      แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  ได้จัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  มีบัตรภาพ  

บัตรค า   มีบอร์ดความรู้ที่สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้  มีมุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน   เช่น  มุมบทบาท

สมมุติ  มุมวิทยาศาสตร์     มุมศิลปะ  มุมดนตรี  มุมหนังสือ มุมของเล่น  

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  ได้จัดสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ มี

สนาม และอุปกรณ์การเล่นเพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และได้จัดสภาพแวดล้อมให้เป็น

ธรรมชาติ  มีต้นไม้ยืนต้น   ไม้ดอกสีสัน หลากหลายพันธุ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  สังคม  

อารมณ์-จิตใจ ของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสุนทรียะ จัดห้องกิจกรรมต่างๆ

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดของเล่น  ห้องสมุดนิทาน ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง 

Smart classroom   ห้อง Laoriety          

      การก าหนดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  โรงเรียนได้วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนและการสอนแบบโครงการ  เช่น แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

โรงเรียนการอาหารนานาชาติ  โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ  ฯลฯ  แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย



๑๔๖ 
 

สวนดุสิต เช่น  สวนสัตว์ดุสิต  พิพิธภัณฑ์สุขสะสม   Sea Life Bangkok Ocean World   KIDZANIA   เป็น

ต้น  

 การก าหนดโครงการ /กิจกรรม  โรงเรียนได้ก าหนดโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกปีการศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนน าเด็กไปทัศน

ศึกษา ก่อนไปมีการวางแผน ก าหนดประเด็นการเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์ ข้อตกลงและการ

ปฏิบัติตนในการทัศนศึกษา เมื่อกลับมาที่ห้องเรียน  ผู้เรียน ครู  ร่วมสรุปความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ    มีการ

ประเมินสรุปผลโครงการกิจกรรม  และด าเนินการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  และเป็นโครงการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม  ที่เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข มี

ทักษะการคิด  ช่างซักช่างถาม  สังเกต  ความสามารถในการสื่อสาร  และรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการ

สรุปผล  และประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    ได้มีนโยบายในการส่งเสริม ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

ภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้ก าหนดงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นงานประจ า  ครูใช้วิธีการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู  เดือนละ  ๒  ครั้ง  

ในหัวข้อต่างๆ   จากปัญหาที่พบในห้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือการแก้ปัญหาเด็ก      โดยน ามา

พูดคุยกัน เพ่ือรับฟังความรู้หรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและได้น าไปทดลองใช้ในห้องเรียน  

ผลการพัฒนา  

สถานศึกษา    ส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา   ครบตาม

เกณฑ์การพิจารณา ส่งเสริม ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องครบตามเกณฑ์การพิจารณา    

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๙ 



๑๔๗ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า ห นั ก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี   

ดี

มาก 

ด ี

เยี่ยม 

๙.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ จาก

แหล่ ง เรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

๒.๕ ๒.๕      

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕ ๒.๕      

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ๕ ๕      

 

ตัวบ่งชี้ ๙.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง เรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้อง (๒.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การมีขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามข้ันตอนตามที่ก าหนด 

๒. การด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๑ และน าผลไปปรับปรุง พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

๓. การด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง

เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ 

ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอน

ตามท่ี ก าหนด 



๑๔๘ 
 

๔. การด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๓ และน าผลไปปรับปรุง พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

๕. การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. งานพัฒนาอาคารสถานที ่

    - กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น/มุมของเล่น 

๒. งานห้องเรียน/ห้องสมุด/ห้องสมุดของเล่น 

- กิจกรรมในห้องเรียน 

    จัดบัตรภาพบัตรค า สื่อความรู้จัดป้ายนิเทศ 

  -กิจกรรมห้องสมุดนิทาน 

    จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์สื่อ/หนังสือนิทาน 

    จัดท าทะเบียนสื่อ 

   -กิจกรรมห้องสมุดของเล่น 

    จัดสื่ออุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

 - กิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องเรียนห้องสมุดของ

เล่น 

๓. งานกิจกรรม 

    - การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

๔. โครงการทัศนศึกษา เด็กปฐมวัย บ้านสาธิต        

อ.๑ – อ.๓ 

๕. กิจกรรมสรุปหน่วย 

๖. กิจกรรมการจัดสารนิทัศน์ 

๗. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ 

๘. กิจกรรมวันเด็ก 

๙. กิจกรรมกีฬาสี 

๑๐. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 



๑๔๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑๑. กิจกรรมวันสงกรานต์ วันลอยกระทง 

๑๒. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

๑๓. งานสัมพันธ์ชุมชน  และประชาสัมพันธ์ 

๑๔. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง 

๑๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๑๖. ข่าวสารผู้ปกครอง 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี ๙.๑   

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตัวบ่งช้ี ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (๒.๕ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑ 

๓. มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่

ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 

๔. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรภายนอก

สถานศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



๑๕๐ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. งานห้องเรียน/ห้องสมุด/ห้องสมุดของเล่น 

- กิจกรรมในห้องเรียน 

    จัดบัตรภาพบัตรค า สื่อความรู้จัดป้ายนิเทศ 

  -กิจกรรมห้องสมุดนิทาน 

    จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์สื่อ/หนังสือนิทาน 

    จัดท าทะเบียนสื่อ 

   -กิจกรรมห้องสมุดของเล่น 

    จัดสื่ออุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย 

อารมณจิตใจ สังคม สติปัญญา 

 - กิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องเรียนห้องสมุดของ

เล่น 

๒. งานกิจกรรม 

    - การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

๓. โครงการทัศนศึกษา เด็กปฐมวัย บ้านสาธิต อ.๑ 

– อ.๓ 

๔. กิจกรรมสรุปหน่วย 

๕. งานนิเทศการจัดสารนิทัศน์ 

๖. กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ 

๗. กิจกรรมวันเด็ก 

๘. กิจกรรมวันสงกรานต์ วันลอยกระทง  

๙. โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๐. งานสัมพันธ์ชุมชน  และประชาสัมพันธ์ 

๑๑. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง 

๑๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๑๓. ข่าวสารผู้ปกครอง 

 



๑๕๑ 
 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี ๙.๒ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภพ 

๙.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 



๑๕๒ 
 

2.6 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา

ปฐมวัย     

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้ก าหนดปรัชญาของโรงเรียน โดยเชื่อว่า 

• เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความส าเร็จ 

• เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเองซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว 

• เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและมีความปลอดภัยสูง 

• การเรียนรู้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน 

 

        จากปรัชญาดังกล่าว  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหาร ครูในโรงเรียน เพ่ือร่วมกันก าหนด  อัต

ลักษณ์ของโรงเรียน  ซึ่งที่ประชุมให้ความหมายของปรัชญาในภาพรวม คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ   ดังนั้น ที่ประชุมพิจารณาว่า  หากครูจัดกิจกรรมหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังกล่าวตาม

ความหมายของปรัชญา  เด็กจะเรียนรู้อย่างมีความสุข  จึงได้เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ของโรงเรียน  ดังนี้ 

“โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ”    เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ  ด้าน  และ

ทักษะกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรมหลากหลาย  ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  แสวงหาความรู้  สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”  จาก

วิสัยทัศน์ดังกล่าว  โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู ได้ร่วมกันก าหนด อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์  โดยโรงเรียนได้

ก าหนดเรื่องการส่งเสริมการคิดเป็นนโยบาย ของโรงเรียน  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก  และผ่าน

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข” เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีบริเวณให้เด็กได้ท ากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีห้องและ

บริเวณให้เด็กท ากิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ห้อง Smartclassroom  ห้อง Laoriety   ห้องสมุดของเล่น ห้องดนตรี 
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ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น สนามอเนกประสงค์ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ สระว่ายน้ า และแหล่งเรียนรู้ตาม

กิจกรรม ภายใต้การจัดกิจกรรมที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่นริเริ่ม วางแผนร่วมกับครูในการท ากิจกรรม 

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม  ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติกับสื่อ

อุปกรณ์หลากหลาย ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  เพ่ือแสวงหาความรู้ ค าตอบที่ต้องการ เปิดโอกาสให้เด็ก

เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ และมีการประเมินผลหลากหลายวิธีตามสภาพจริง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ส่งเสริมกระบวนการคิด” จากการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด และทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนได้น าเป้าหมายของอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของโรงเรียนมาวางแผนการด าเนินงาน  โดยก าหนดใน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ก าหนดงานซึ่งเป็นงานประจ า  โครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้บรรลุ

เป้าหมาย  โดยมี งาน  /โครงการ /กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังนี้ 

 งานหลักสูตร  โรงเรียนได้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดแบบบูรณาการเพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก ครู ได้น าหลักสูตรสถานศึกษามาจัดท าแผนจัด

ประสบการณ์  มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม คือ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสงบ กิจกรรม

นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด   กิจกรรมเสริมพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก  ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรม

เคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเกม

การศึกษา ซึ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  ๔ ด้าน ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด

กิจกรรมเพ่ิมเติมที่หลากหลาย เช่น cooking  การทดลองวิทยาศาสตร์ การส ารวจ การสังเกต บทบาทสมมุติ  

มีสื่อ อุปกรณ์  ของเล่น และแหล่งเรียนรู้ พอเพียงเหมาะสมกับวัย  

งานการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์  ได้ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้

จัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงเน้น

การเรียนรู้ผ่านการเล่น มีกิจกรรมการทดลอง สังเกต ส ารวจและค้นคว้า แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการมี

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากของจริง  กิจกรรมการเล่านิทาน  จากกิจกรรมที่ก าหนด ๕  กิจกรรม  มี

การบันทึกการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการประเมินผล การจัดการเรียนรู้   และ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

  โครงการส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ และประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เป็นโครงการส่งเสริมให้เด็ก

ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์และในกิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมทดลอง กิจกรรมการ

สังเกต   กิจกรรมการส ารวจ กิจกรรมการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  การทดลองและจัดกิจกรรมโดยใช้สื่ออุปกรณ์

ต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะในการมองเห็น การฟังเสียงต่างๆ การดมกลิ่นต่างๆ การชิมรส เปรี้ยว เค็ม หวาน ขม และ

การสัมผัสผิวลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบและแยกแยะ   ในสิ่งที่สัมผัสในแต่ละชนิดของประสาท
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สัมผัสทั้ง ๕   ฝึกให้เด็กรู้จักการเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ให้

เด็กสามารถสรุปความรู้จากการทดลอง สรุปความรู้จาการที่ได้สังเกตและส ารวจ และสรุปเรื่องจากการส ารวจ  

การทดลอง  นอกจากนี้เด็กยังได้น าเสนอผลงานหรือการสรุปผลงาน / สิ่งที่ค้นพบ ให้กับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน

ด้วย 

กิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมกระบวนการคิด  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และ

ส่งเสริมทักษะการคิดระดับต่างๆอย่างเหมาะสมกับวัย  โดยครูถามค าถามจากนิทาน ให้เด็กได้แสดงความ

คิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด ด้วยวิธีการการแสดงบทบาทสมมติ  หรือศิลปะแบบต่างๆ เช่น การวาดภาพ การ

ประดิษฐ์ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา   ได้เหมาะสมกับวัยโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้

ปฏิบัติจริง เช่น   กิจกรรมเสรี  ขณะที่เล่นท ากิจกรรมตามล าพังหรือเล่นกับผู้อ่ืน  ในกิจกรรมสงบ เป็นการ

สนทนาวิเคราะห์จากข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือสถานการณ์ท่ีครูก าหนดขึ้น  

 กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  เป็นกิจกรรมบูรณาการ  ส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้าน  ด้านร่างกาย  ฝึก

ท่าทางกายบริหาร ทางด้านอารมณ์ -จิตใจ  ได้เต้นออกก าลังกายประกอบเสียงเพลง  ทางด้านสติปัญญา ครูน า

พูดค าคล้องจองร้องเพลงให้เด็กท าตาม หรือทายปัญหาให้เด็กคิด   เมื่อเด็กตอบได้ทุกคนร่วมชมเชยท าให้เด็ก

รู้สึกภาคภูมิใจตนเอง  และเรียนรู้การแสดงความยินดีกับเพ่ือน  กิจกรรมดังกล่าวเด็กได้เรียนรู้ และได้ฝึกการ

คิดอย่างมีความสุข 

 โครงการทัศนศึกษา  เป็นโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหน่วย

การเรียนรู้ และการเรียนแบบโครงการ  เด็กได้ไปทัศนศึกษาเพ่ือหาข้อมูลความรู้ตามที่เด็กสนใจหรือตามที่ครู

ก าหนด ซึ่งครูเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมก าหนดแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย การเตรียมตัวเตรียมสื่ออุปกรณ์ 

วิธีการสืบค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปและรายงาน เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการ

ปฏิบัติจริง 

 โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน  และกิจกรรมการจัดสารนิทัศน์เพ่ือสรุปการเรียนรู้  โรงเรียนจัด

นิทรรศการแฟ้มผลงาน “ Portfolio” ของเด็ก ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง  การจัดท าแฟ้มผลงานของเด็ก จะ

ประกอบไปด้วยผลงานของเด็กซึ่งเด็กเลือกด้วยตนเองพร้อมบอกเหตุผลการเลือก   ผลงานผู้ปกครอง ให้

ผู้ปกครองเลือกจากจ านวนผลงานของเด็กที่ได้รับจากทางโรงเรียนพร้อมกับเขียนแสดงความคิดเห็น  ผลงาน

เฉพาะ คือผลงานครูที่ก าหนดวัตถุประสงค์ในการให้เด็กปฏิบัติมีความสอดคล้องกับสมรรถนะเด็กปฐมวัย  การ

จัดแสดงผลงานในนิทรรศการให้ผู้ปกครองได้เข้าชมท าให้เด็กมีภาคภูมิใจในผลงานของตน เรียนรู้การชื่นชม

ผลงานและความสามารถของผู้อื่น   ส าหรับการจัดสารนิทัศน์ เป็นจัดแสดงร่องรอยการเรียนรู้ การสะท้อนการ

จัดกิจกรรมของครู วิธีการเรียนรู้ของเด็ก และพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครอง /ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ เพ่ือ

น าข้อมูลมาปรับการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การจัดสารนิทัศน์จะจัดภายใน
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ห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ และจัดอย่างครอบคลุม ๕ ประเภทสารนิทัศน์ในกิจกรรรมสรุปหน่วยการเรียนหรือ

สรุปการเรียนแบบโครงการ   

 ทุกงาน /โครงการ /กิจกรรม ได้ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  ได้ มีการสรุปผลการประเมิน อย่างต่อเนื่อง 

  จากการด าเนินงาน  งาน/โครงการ /กิจกรรม    และกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนที่ด าเนินการประจ า 

อย่างต่อเนื่อง  และมีคณะกรรมการติดตาม นิเทศ อย่างต่อเนื่องภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง  ซึ่งสะท้อนด้านอัต

ลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ด้านอัตลักษณ์  โรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัด  เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  คือ  ๑) เด็กอยาก 

มาโรงเรียน และมาเรียนสม่ าเสมอ ๒) สนใจท ากิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ส าเร็จ   ๓) ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย

การตั้งใจฟัง ซักถาม ตามวัย ๔) ร่าเริงแจ่มใส 

            จากผลการด าเนิน งาน /โครงการ /กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์  การเรียนรู้อย่างมี

ความสุข  พบว่า เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้   บรรลุเป้าหมาย    

 ด้านเอกลักษณ์ (จุดเน้น)  โรงเรียนได้ก าหนดตัวชี้วัด  ทักษะการคิด  คือ ๑)  ช่างซักข่างถาม 

๒) สนใจสังเกต   ส ารวจ  ทดลอง (ลองผิดลองถูก)  ๓) สามารถเปรียบเทียบ /จ าแนกประเภท ๔) สรุปเรื่องที่

ท า/ เล่าร่วมกับครูได้  ๕)    มีจินตนาการสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 จากผลการด าเนิน งาน /โครงการ /กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์  เด็กมีความสามารถด้านการ

คิด พบว่า เด็กมีความสามารถในด้านการคิด  บรรลุเป้าหมาย   

 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อการด าเนินงานส่งเสริมเด็กด้านอัตลักษณ์ และด้านเอกลักษณ์  

โรงเรียนได้ด าเนินการสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ในโรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ    พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการด าเนินงานการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์  ต้องการให้เด็กมีความสุข  

และพึงพอใจโรงเรียนในการส่งเสริมทักษะการคิด  

 

ผลการพัฒนา  

สถานศึกษาส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา   ครบ

ตามเกณฑ์การพิจารณา ส่งเสริม ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องครบตามเกณฑ์การพิจารณา  



๑๕๖ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑๐ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า ห นั ก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี   

ดี

มาก 

ด ี

เยี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 

ให้ ผู้ เ รี ยนบรรลุ เป้ าหมาย วิ สั ยทัศน์         

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ ๓      

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์        ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๒ ๒     

 

 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ๕ ๕      

 

ตัวบ่งช้ี ๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ 

และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (๓ คะแนน) 

 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. การจัดโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่จัดท า

ขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 

๒. โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและเด็กได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดอย่างครบถ้วน 

๔. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้นของสถานศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการก ากับติดตาม 

และนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 

๕. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กที่บรรลุตามปรัชญา 

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 



๑๕๗ 
 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ

ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

งานหลักสูตร 

  - จัดท าหลักสูตรบูรณาการที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. งานจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ 

  - การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เน้นกิจกรรมที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติจริง 

  - การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลากหลาย 

๓. งานวัดและประเมินพัฒนาการ (ประเมินสภาพจริง) 

  - การประเมินพัฒนาการด้วยวิธีหลากหลาย 

  - การจัดท าแฟ้มผลงานผู้เรียน 

  - การจัดท าสารนิทัศน์/นิทรรศการ 

๔. โครงการทัศนศึกษา 

๕. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดทาง

วิทยาศาสตร์ 

๖. โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน 

๗. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 

 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี ๑๐.๑ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

  



๑๕๘ 
 

 

ตัวบ่งช้ี ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์ ครู ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. งานหลักสูตร 

  -  จั ดท าหลั กสู ตรสถานศึ กษาที่ มี กิ จก ร รมที่
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. งานจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ 

  - การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เน้นกิจกรรมที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติ
จริง 

  - การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลากหลาย 

  - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ ประสาทสัมผัส 

๓. งานวัดและประเมินพัฒนาการ (ประเมินสภาพ
จริง) 

  - การประเมินพัฒนาการด้วยวิธีหลากหลาย 

  - การจัดท าแฟ้มผลงานผู้เรียน 

  - การจัดท าสารนิทัศน์/นิทรรศการ 

๔. โครงการทัศนศึกษา 

๕. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ 



๑๕๙ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๖. โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน 

กิจกรรมประกวดการเล่านิทาน/ยอดนักอ่านนิทาน อ.
๓ 

๗. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑๐ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ด ี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์        ปรัชญา 

และจุดเน้นของสถานศึกษา  

ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 



๑๖๐ 
 

2.7 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   

                    น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน ๕ คะแนน 

วิธีการพัฒนา    

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพให้สูงขึ้น  โดยโรงเรียนได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑  ที่

ก าหนดวิสัยทัศน์  คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และได้ก าหนดแนวทาง คือพัฒนาคนไทยยุค

ใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ดังนี้ 

๑. ประชุม ผู้บริหาร  ครู  และร่วมกันพิจารณา ก าหนดมาตรการส่งเสริม   

๒. ควรน าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  เรื่อง การส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่

ปฐมวัย เ พ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ  และได้ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา   

๓. โรงเรียนก าหนดแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยก าหนด 

งาน โครงการ และกิจกรรม   ที่ส่งเสริมให้เด็กใฝ่เรียนรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน  มีดังนี้  

๑) งานจัดซื้อหนังสือนิทาน  โรงเรียนส่งเสริมการรักการอ่าน  โดยจัดซื้อหนังสือนิทาน ส่งเสริม

ด้านสติปัญญา  ความรู้รอบตัว ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และอ่ืนๆ โดยท าการจัดซื้อทุกภาค

เรียน  

๒) งานห้องสมุดของเล่น  โรงเรียนได้จัดห้องสมุดนิทาน ห้องสมุดของเล่นส าหรับเด็กระดับ

ปฐมวัย โดย ห้องสมุดนิทาน มีหนังสือหลากหลายจัดเป็นหมวดหมู่เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

ห้องสมุดของเล่นมีการจัดของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการไว้ในมุมประสบการณ์ต่างๆ และมีมุม

หนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๓) จัดมุมหนังสือนิทานในห้องเรียน และครูประจ าชั้นเปลี่ยนหนังสือในมุมนิทาน ๑- ๒  สัปดาห์/

ครั้ง  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพ้ืนฐานการรู้หนังสือส าหรับเด็ก  

๔) โครงการความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการจัดกิจกรรม การเล่านิทานให้เด็ก

ฟัง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขออาสาสมัครจาก ผู้ปกครองมาเล่านิทานให้เด็กฟังตอนเช้าใน

ห้องเรียนในช่วงกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 

๕) โครงการทัศนศึกษา  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งแต่ปฐมวัย  โดยพาเด็กไปศึกษา 

สังเกต และเรียนรู้จากสถานที่จริง  ได้ลงมือปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหน่วยการ

เรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น  



๑๖๑ 
 

 จากการสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า งาน โครงการ และกิจกรรมทุกกิจกรรม  บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ บุคลากร  ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ   เป็นอย่างมาก 

 

ผลการพัฒนา  

  สถานศึกษา ด าเนิน  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่   ๒๑   งาน /โครงการ/กิจกรรมมีพัฒนาการ และด าเนินการครบทุกข้ันตอนตามเกณฑ์   

  สถานศึกษา  มีผลการด าเนินงาน ของงาน/โครงการ /กิจกรรม  ที่สนองนโยบายปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑  บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐    

  ครูทุกคนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  ร้อยละ   ๑๐๐  และงาน/ โครงการ /

กิจกรรมเป็นแบบอย่างได ้

 แนวทางการพัฒนา    

  โรงเรียนควรด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏ ในปีการศึกษาต่อไป 

 

ตารางแสดงคะแนนและระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ า หนั ก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี 

ดี

มาก 

ดี 

เยี่ยม 

๑๑.๑ จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือ

ตอบสนองนโยบาย 

๓ 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๒ ๒     / 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

 

 

 



๑๖๒ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  

(๓ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. ปฏิรูปจุดเน้นตามแนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด

การศึกษาในการจัดท าแผนงาน โครงการ 

 ๒. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. โครงการ กิจกรรมพิเศษเด่นชัด ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่าง 

น้อย ๒ โครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่อปีการศึกษา 

 ๔. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน 

ตามโครงการกิจกรรมพิเศษ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

๑.การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

๒.การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. งานจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 

    - กิจกรรมมุมหนังสือ 

๒. งานห้องเรียน/ห้องสมุดของเล่น 

    - กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ/สื่ออุปกรณ ์

    - กิจกรรมเล่านิทาน 

    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

   ๓.  โครงการทัศนศึกษา 

     - กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     - กิจกรรมการให้ความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น 

     - กิจกรรมของเล่นพื้นเมือง/ของกินพื้นเมือง 

๔. โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน     

๕. กิจกรรมสรุปหน่วย 

๖. กิจกรรมสารนิทัศน์ 

๗ .  โครงการจัดการเรียนรู้การสอนที่ เน้นทักษะการคิดทาง

วิทยาศาสตร์     



๑๖๓ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 

    - การจัดกิจกรรมบูรณาการ 

    - แสดงผลงาน 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (๒ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย บรรลุผล

ตามเป้าหมาย 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัย 

๓. ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย  

๔. ผลของโครงการเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่องรอย/ข้อมูลเชิงประจักษ์/แหล่งข้อมูล 
๑.การสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.การตรวจเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๓. รายงานสรุปผลโครงการของสายชั้น 



๑๖๔ 
 

๔. รายงานการประชุม / บันทึกการประชุมของงานที่เก่ียวข้อง 
๕. แฟ้มผลงานของครู 
๖. สรุปรายงานสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล 
๗. สารนิทัศน ์
๘. สรุปงานสายชั้น 

 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๔  ข้อ 

ดีมาก มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๓  ข้อ 

ดี มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๒  ข้อ 

พอใช้ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๑  ข้อ 

ปรับปรุง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์  ๐  ข้อ 

ตารางแสดงระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑๑.๑ จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจัด

โครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 

ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.8 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา  

กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด    การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด   โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน
ออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  
 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้ยุทธวิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
LAORITY  ห้อง SMART CLASSROOM  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์   ส่งเสริมให้ครูในสายชั้น
เดียวกันใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณา
การ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน   มาสอนให้กับผู้เรียน  
และจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเพ่ือได้เรียนรู้ การพูด การฟัง กับครูเจ้าของภาษา 
เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารออกเสียงได้อย่างถูกต้อง    
 โรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการต่างๆที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น    โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากในห้องเรียน  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนทุกคน
ตลอด  มีกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรม  เช่น ฐานร่างกาย ส่องกล้อง   การ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถในการน าเสนอกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    เช่น  กิจกรรมการฝึกการทดลองต่างๆ   
โครงการคล่องสูตรคูณ เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดคล่อง คิดไว ในการหาค าตอบ   ด้าน
คณิตศาสตร์ จากโจทย์ปัญหาการใช้สูตรคูณได้รวดเร็ว ถูกต้อง  ฝึกให้ผู้เรียนท่องสูตรคูณทุกวัน พร้อม
กันในคาบเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนทุกครั้ง    โครงการรักษ์ภาษาไทย  เป็นโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่   กิจกรรมประกวดเรียงตวาม  กิจกรรมประกวด
การแต่งกลอน  กิจกรรมการคัดลายมือ โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นโครงการส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยกิจกรรม เล่นละครภาษาอังกฤษ  การอ่านบทความ



๑๖๖ 
 

ภาษาอังกฤษในโอกาสพิเศษต่างๆ   การจัดท าโปสการ์ดบัตรอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ  โครงการเพชร
ยอดมงกุฏ  เป็นโครงการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถ ส่งแข่งขันในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา  ภาษาไทย  และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนให้ดีขึ้น    โครงการนิทรรศการแฟ้มผลงาน  เป็นการแสดงผลงานผู้เรียนของผู้เรียนทุก
คนให้เห็นผลพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน  และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมประเมินผลงาน และเข้าชม
ผลงานและร่วมพัฒนาผู้เรียนกับครูประจ าชั้น    ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป   โดยการการประเมินความรู้ของผู้เรียนนั้น  เน้นที่การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนใน
การใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ชีวิตในสังคม
ยุคใหม่ เพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูง การงานอาชีพ และการด าเนินชีวิต  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๙ ประการ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนด
ไว้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐นี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ อย่าง
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเด็กดีละอออุทิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิดชูผู้เรียนที่กล้าแสดงออกและสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆ เช่น เป็นเด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และมีความมุ่งมั่นในการท างาน รวมถึงมีมีจิต
สาธารณะที่จะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา 
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในโรงเรียน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขให้แก่ผู้เรียน  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถการยอมรับ ปรับตัวและด าเนินชีวิตกับบุคคล
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด และมุมมองได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพดีขึ้น  มุ่งเน้นให้เด็กแสดงออกได้เหมาะสม   หลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ           
โดยได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส่งครูต ารวจ D.A.R.E มาให้ความรู้โดยตรง
ทุกสัปดาห์  และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวรวมทั้งการความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ    การพัฒนาให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีนั้น 
ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ให้หน่วยงานครัวผลิต
ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการจัดส่งให้ทุกมื้ออาหาร  นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองและฝ่ายปกครองของโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  ท าให้
ผู้เรียนปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงจากยาเสพติดและภัยคุกคามทางเพศ  



๑๖๗ 
 

 
ผลการพัฒนา  

 จากแนวทางการพัฒนาและการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตละออุทิศจัดขึ้น พบว่าผู้เรียนส่วน

ใหญ่เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมิน

สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และผลสอบระดับชาติเป็นไปตาม

เกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้   โดย

โรงเรียนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนมีรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาอ่านเขียน

สะท้อนคิด ที่ส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้นเพ่ิมเติมให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป

ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และคิดอย่างเป็นระบบ ครูทุกกลุ่มสาระมีการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 

การเขียน การประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็นภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

ผู้เรียนรู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก 

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วย

ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ งเสพติดต่างๆ เลือก

รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้

อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียนของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนีม้ีรายละเอียดปรากฏ

ดังรายการต่อไปนี้ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑) ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านและเขียน              
( ป.๑-ป.๖ )  

 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกตามคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น ผู้ เ รี ย น ที่ มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ใ น ก า ร อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น

ดีเยี่ยม ดี



๑๖๘ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
เหมาะสม 
ตามระดับชั้น (ระดับดี
เยี่ยม) 

 

 
 

 
 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มคีวามสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ จ าแนกตามคุณภาพ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 
ในระดับดีเยี่ยม 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารภาษาไทย
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีความสามารถ
ในด้านการคิดค านวณ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้



๑๖๙ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น แก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

 

ผู้รียนที่มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหา 

 
 
ร้อยละของจ านวนผู้รียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                                
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ จ าแนกตามคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖        
จ าแนกตามคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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๑๗๐ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
จากพ้ืนฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้
ความเข้าใจและ 
ทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตร อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 

เปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ าแนกตามรายวิชาในปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 

 

 
 

จ านวนร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้
ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

ด้านภาษา 
(Literacy)

ด้านค านวณ 
(Numeracy)

ด้านเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities)

รวมความสามารถ
ท้ัง 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2559 73.37 61.63 78.23 71.78

ปีการศึกษา 2560 74.78 63.35 66.21 68.11
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เปรียบเทียบภาพรวมภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2559 69.9 75.47 74.14 61.21

ปีการศึกษา 2560 69.12 75.17 70.67 58.14
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
        การทดสอบวั ดความสามารถการ อ่าน  ( Reading Test: RT ) ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกวิชา สูงกว่าทั้งระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

 

 
 
ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าระดับคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกวิชา สูงกว่าทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ     
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง
รวมความสามารถ

ทั้ง 2 ด้าน

โรงเรียน 82.79 82.13 82.46

จังหวัด 77.29 71.33 74.33

สังกัด 82.51 76.42 79.47

ประเทศ 73.57 69.58 71.6
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100 ผลการประเมินการทดสอบ
วัดความสามารถการอ่าน

(Reading Test: RT )

ประจ าปีการศึกษา 2560

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 69.12 75.17 70.67 58.14

จังหวัด 52.39 47.99 43.59 43.13

สังกัด 61.52 65.7 59.47 51.1

ประเทศ 48.58 36.34 37.12 39.12
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ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดี พร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

 
จ านวนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนทุกคนได้ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็น ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของ
สังคม 

 
            
           ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันเข้าม.1

Gifted EIS EP SMP MEP ปกติ
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คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสตูร                          
ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

เอือ้อาทรต่อผู้อื่นและกตญัญกูตเวทีต่อผู้มีพระคณุ            
ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมที่แตกต่าง                      
ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างเปน็รูปธรรม 

 
    ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ในความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 

ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับ 
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

 
      ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเก่ียวกับ ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
 
ผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 

 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสมัพันธ์ด ี

 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรง 

 

 
 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง   มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ     
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ                    
ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

มีน า้หนกัสว่นสงูและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

ปอ้งกนัตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลกีเลีย่งตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรงของโรคภยั อบุติัเหตแุละปัญหา

ทางเพศ   ค่าเฉลีย่ชัน้ ป.๑-๖

ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดี
อยู่เสมอ 

 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้เรียนรู้และมีวิธีการ
ป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง 
รังแก 

 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและ
สังคม 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคมผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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จ านวนร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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จ านวนร้อยละของผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง
จากการล่อลวง ข่มเหง รังแก

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ ร่วมกันด้วยดี
ในครอบครัวชุมชนและสังคม

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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๓. จุดเด่น 

  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า

ระดับชาติ และมากกว่า ร้อยละ ๙๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี

ระเบียบแสดงกริยาสุภาพเรียบร้อยเมื่อพบผู้ใหญ่ มีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย  

 

๔. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการเขียน   การบรรยายข้อมูลอย่างมี

ล าดับขั้นตอน  และความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ

การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
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2.9 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 

๑.วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๒ วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้มีการ
จั ด ท า แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 
๕  ปี  โ ร ง เ รี ยน ได้ ด า เนิ นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิ บั ติ ก า รประจ าปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ 
ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

       ๑. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 
       ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ค ร บ ถ้ ว น  ทั น ส มั ย  น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
      ๓. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา 



๑๗๘ 
 

ด า เนิ น งาน  และสรุ ปผลการ
ด าเนินงาน 

๔ . ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย  แ ล ะ
เครื อข่ ายการ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 
๕. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศการ
นิ เ ท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่ อ เนื่ อ ง  เปิ ด โ อก าส ให้
ผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
๖.โรงเรียนสาธิตละอออุทิ ศมี
รู ปแบบการบริ ห า รและกา ร
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ รู ป
การศึกษา 
๗. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค

การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม   

การประชุมผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์   เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน 

มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด

การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน

ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

๓. จุดควรพัฒนา 

  

 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

2.10 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  : ดี  

๑. กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

       โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม   บูรณาการทักษะการ
คิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  เช่นการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รส อน  แบบ
แบ่งกลุ่มอภิปราย  การน าเสนอ
ผลงาน  เรียงความ ย่อความ  
รายงาน  โครงงาน  การประดิษฐ์  
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์  เน้น
ทักษะทางด้านการคิดค านวณและ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า   ก ลุ่ ม ส า ร ะ
วิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการคิด  
การทดลอง    การแสวงหาความรู้ 
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิน่       
         มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล การแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา  งานพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ งานจัดกิจกรรมการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ง า น วั ด แ ล ะ
ประ เมิ นผลกา ร เ รี ยน รู้  ง าน
วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
กิ จ ก ร รมศึ กษ านอกสถา น ที่  

    1. ครูมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  สามารถก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา  
      2. ค รู ส ามารถวิ เ ค ร าะห์
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ เ พ่ือ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พผู้ เ รี ย น โ ด ย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
      3. ค รู อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด     
      4.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้  และน าภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า  



๑๘๑ 
 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กิจกรรมประกวดมารยาท แข่งขัน
ทักษะทางวิ ชาการ  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม กิจกรรมสานสัมพันธ์ของ
สมาคมผูปกครอง งานอบรมโฮม
รูมผู้ เรียน กิจกรรมวันไหว้ครู  
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ  
           โรงเรียนได้จัดหาเอกสาร
หลักสูตร คู่มือการสอน และ
เอกสารที่เกี่ยวกับงานวิชาชีพครู 
เพ่ือให้ครูได้เบิกเพ่ือศึกษาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี
การนิเทศให้ค าปรึกษาโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้บริหาร 
ในเรื่องการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้      
        พัฒนาครูในการท ารายงาน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  โดย
แต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัยที่ปฏิบัติ
หน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูล เป็น
ที่ ปรึ กษา รวมถึ งติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยของครู และรับฟัง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการท า
วิจัย ตลอดจนช่วยเหลือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 

ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน      และ
คุณภาพชีวิต   
       ๕.ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้
ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
        ๖.ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่งที่ดีและเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษา มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ปฏิบัติงานสอนตาม
กลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมาย และ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

๒. จุดเด่น 

  ๑.  ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๒. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.  ครูใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ๔. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

  ๕. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้

ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 

๓. จุดควรพัฒนา 

  ๑.       ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ 

  ๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

2.11 มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  : ดี  

๑. กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ๘ 
ประการ ได้แก่     
 
๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 

๓) จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะ
โยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน       
     
๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  
 
๕) ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 
๖) ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  
 

ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 

โรงเรียนสาธิตละออออุทิศจัดประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผล

 

0 1 2 3 4 5

๑ การก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา

๒ การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่ง
คณุภาพตามมาตรฐาน…

๓ การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ

๔ การด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศกึษาของสถานศกึษา

๕ การจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

๖ การจดัให้มีการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา

๗ การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพภายใน

๘ การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่
เสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  
 
๘) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาใน
ปีการศึกษา 2560 วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี  วิเคราะห์
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

       แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียน
ประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการ
ด า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ พั ฒ น า
ปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย   
      โรงเรียนจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนจากผู้ เรียน 
ผู้ปกครองคณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

  

0 1 2 3

ด้านการจดัการเรียนการสอน

ด้านการพฒันาการตามวยั

ด้านครูผู้สอน

ด้านการจดัสภาพแวดล้อม
สถานศกึษา

ด้านการให้บริการ

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การด าเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2560

มาก ปานกลาง น้อย
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๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียน    เน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

๓.จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลแต่ครูยังขาดแนวทางการพัฒนาตนเองใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
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สรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ 3 ดี  
 จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน                  
 
จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ทั้งนี้เพราะ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที ่ ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดเียี่ยม      
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับดีเยี่ยม      
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   อยู่ในระดับดี  
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   อยู่ในระดับดี  

 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม    พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

   
เพ่ือการด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม    โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศจึงได้ก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และน าสู่การปฏิบัติ  โดย
สามารถสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้   
 

 3.๑  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ด้าน

ผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา  โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และ

ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน  ตามที่ได้ก าหนดงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ของแต่ละยุทธศาสตร์    

ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๐   ไว้    และด าเนินการครบทุกโครงการ  กิจกรรม  และบรรลุ

เป้าหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดและสอดคล้องกับอัตลักษณ์   คือ  ผู้เรียน

เรียนรู้อย่างมีความสุข   เอกลักษณ์  คือมีความสามารถในการคิด  และมาตรการส่งเสริม  คือ  รักการอ่าน    

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินการของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์    โรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศได้ก าหนดปรัชญา 
ว่า  เด็กทุกคนมีสิทธิที่
จะประสบความส าเร็จ 
เด็กแต่ละคนมีความ
ต้องการและความ
สนใจเฉพาะของตนเอง  
ครูจึงใช้ยุทธวิธีสอน
ต่างๆในการจัดการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
สามารถเป็นต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้  ด้วย
หลักสูตรของโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการคิด 
มีหน่วยงาน โรงเรียน
ต่างๆ มาศึกษา   ดูงาน  

ฝ่ายวิชาการอนุบาลควร 
ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ  
น ามาทดลองวิเคราะห์ 
จุดเด่น  และน ามาปรับ
ใช้โรงเรียนสาธิตให้
เหมาะสมกับเด็ก 



๑๘๘ 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ
สนใจของเด็ก   และ
เชื่อว่า เด็กเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
และมีความปลอดภัย
สูง  โรงเรียนจึงได้ท า
การจัดสภาพแวดล้อม
ให้ความอบอุ่น
เปรียบเสมือนบ้านหลัง  
และให้การอบรม สั่ง
สอนดูแลอย่างใกล้ชิด   
การเรียนรู้ถือเป็น
ความร่วมมือระหว่าง
บ้าน  โรงเรียนและ
ชุมชนโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ว่า  โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ  เป็น
โรงเรียนต้นแบบ
ปฐมวัยที่มุ่งเน้นในการ
จัดการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมกระบวนการ
คิด และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผ่านกิจกรรม
หลากหลาย ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ปลูกฝัง

ทั้งนี้โรงเรียนได้
ด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ตามที่
ก าหนด มีการติดตาม 
นิเทศ ประเมินผลและน า
ผลการด าเนินงานไป
พัฒนาการด าเนินการใน
ปีการศึกษาหน้าต่อไป   



๑๘๙ 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหา
ความรู้ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถใช้
เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข  และ
โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศเป็นโรงเรียน
ต้นแบบปฐมวัย 
ส่งเสริมกระบวนการ
คิด  จัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
โรงเรียนได้ด าเนินงาน 
ตามแผนที่ก าหนดท า
ให้บรรลุวิสัยทัศน์    

ด้านเอกลักษณ์    โรงเรียนได้ก าหนด
เอกลักษณ์  คือการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
คิด โรงเรียนได้มีงาน  
โครงการ กิจกรรม ที่
ส่งเสริมทักษะการคิด 
โดยโรงเรียนได้
ด าเนินงาน ตามแผนที่
ก าหนด และบรรลุ
เป้าหมาย 

เด็กส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการคิด
เหมาะสมกับวัย ครูมี
ความสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมการคิดที่
หลากหลาย 

              - 



๑๙๐ 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านอัตลักษณ์   โรงเรียนได้ก าหนดว่า  

นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เน้นการ
ปฎิบัติ   โดยโรงเรียน
ได้ด าเนินงาน ตาม
แผนที่ก าหนดท าให้
บรรลุเป้าหมาย 

ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความ
เข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ  
และจัดกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็กอย่าง
เหมาะสม เด็กส่วนใหญ่มี
ความสุขกับการมา
โรงเรียน และมีความสุข
กับการเรียนรู้ 

               - 

ด้านมาตรการส่งเสริม    โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ  ก าหนด
มาตรการส่งเสริม คือ 
เด็กต้องใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
รักการเรียนรู้โดย
โรงเรียนก าหนดงาน 
โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริม และบรรลุ
เป้าหมายทุกงาน 
โครงการ กิจกรรม 
โดยโรงเรียนได้
ด าเนินงาน ตามแผนที่
ก าหนดท าให้บรรลุ
เป้าหมาย 

มีห้องสมุดนิทาน  
ห้องสมุดของเล่น ห้อง 
Smart classroom  
กิจกรรมทัศนศึกษา 

              - 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

3.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรบูรณาการ ) ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้มี

ความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ และหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ฉบับปรับปรุง 

๒. สร้างห้องการเรียนรู้ มอนเตสซอรี่ (Montessori) และจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนการ

สอนแบบมอนเตสซอรี่ 

๓. เปิดชั้นเรียนให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกระบวนการ PLC เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  เพ่ือเป็น

แนวทางสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  (SLC)อย่างสมบูรณ์แบบ 

๔. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๕. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

๖. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้มีความโดดเด่น

เพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

        
     3.3   ความต้องการและการช่วยเหลือ 
         ๑. การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
         ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  O-NET  เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน 

          ๓. ส่งเสริมครูให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูตามระยะเวลาที่

เหมาะ 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

ส่วนที่ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ตั้ง 295 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต                    
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศัพท ์022445590 
โทรสาร  022445591     website : http://www.la-orutis.dusit.ac.th  

เปิดสอน ระดับปฐมวัย บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาลปีที่ 1-3 จ านวนนักเรียน  650 คน  

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่   1-6  จ านวนนักเรียน  425 คน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยน านวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยที่มีความทันสมัย หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน มาปรับใช้เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความสามารถ  คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น  อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ภายในห้องเรียน   
มีการจัดแสดงสารนิทัศน์เพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาการของเด็กให้ผู้บริหาร เพ่ือนครู 
ผู้ปกครองได้รับทราบถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ    รวมถึงการวางแนวทางใน
การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  School as Learning Community   เพ่ือพัฒนาครู
ด้านทักษะการสอน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคนิค ยุทธวิธีสอน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จใน
การสอนร่วมกัน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
         ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
         ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
         ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียง 

         ๕. การสร้างและการใช้ประโยชน์ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญของโรงเรียนเพื่อสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้      ( PLC  ) 

 

3. วิธีด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 1.  การวางแผนงานของสถานศึกษา ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาและชุมชนมีการก าหนด



๑๙๕ 
 

เป้าหมายการด าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิผลในด้านใด ระดับใด  
มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ  
 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  
 3. การตรวจสอบติดตาม มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม นิเทศ และรายงานผลต่อที่ประชุม 
 4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการประเมินมาจัดเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป จากนั้นน าแผนพัฒนาสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาและขอรับ
การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ 
 

4. ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
  

เกณฑ์ในการพิจารณาระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๕.00 ดีเยี่ยม 

๔.00-4.99 ดีมาก 

๓.00-3.99 ดี 

๒.00-2.99 พอใช้ 

๑.00-1.99 ปรับปรุง 

 

รายช่ือคณะกรรมการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑. รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว  (ประธานคณะกรรมการ)  
๒. อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมิตร       (กรรมการ)   
๓. อาจารย์กุลธิดา ทุ่งคาใน           (กรรมการ) 

วันเดือนปีท่ีประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

วันศุกร์ที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากคณะกรรมการ 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ดีเยี่ยม 

จุดเด่นระดับปฐมวัย 

 ในระดับการศึกษาปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามหลักสูตร และมีความโดดเด่นแสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 

จุดที่ควรพัฒนาระดับปฐมวัย 

ในการเขียนสรุปผลในเล่ม SAR ควรก าหนดสิ่งที่จะด าเนินการท าในปีการศึกษาถัดไปให้ชัดเจน โดย
สื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม  มากกว่าการเขียนด้วยข้อความว่า “จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น” 

ข้อเสนอแนะระดับปฐมวัย 

ควรมีการสร้างเกณฑ์ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้    เนื่องจากระดับของการประเมิน
ถึงระดับ ดีเยี่ยมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดเด่นระดับขั้นพื้นฐาน 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามหลักสูตร และมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่านเขียนสะท้อนคิดท่ีมีความโดดเด่น  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพท่ีดีเยี่ยม 

จุดที่ควรพัฒนาระดับขั้นพื้นฐาน 



๑๙๗ 
 

ในการเขียนสรุปผลในเล่ม SAR ประจ าปีการศึกษา 2559 ควรระบุรายละเอียดของงาน  กิจกรรม
และโครงการต่างๆ  ลงในผลการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประเมินได้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม   
มากกว่าภาพรวมของการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะระดับพื้นฐาน 

ควรมีการสร้างเกณฑ์ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้    เนื่องจากระดับของการประเมิน
ถึงระดับ ดีเยี่ยมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่มี
ความทันสมัย หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน มาปรับใช้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถ  คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด และทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ภายในห้องเรียน   มีการจัดแสดงสารนิทัศน์เพื่อสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาการของเด็กให้ผู้บริหาร เพ่ือนครู ผู้ปกครองได้รับทราบถึงวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ    รวมถึงการวางแนวทางในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
School as Learning Community   เพ่ือพัฒนาครูด้านทักษะการสอน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคนิค 
ยุทธวิธีสอน เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการสอนร่วมกัน 

         ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
         ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ

จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
         ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
         ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียง 
         ๕. การสร้างและการใช้ประโยชน์ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญของโรงเรียนเพื่อสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้        
         ความต้องการและการช่วยเหลือ 

         ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  และพัฒนายุทธวิธีสอนให้ผู้เรียน 

         ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน       
O-NET เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน 

          ๓. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาครูให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู 



๑๙๘ 
 

 

 

เอแ 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคา ๒๕๖๑ เวลา 10.00 น. – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารกลาง    โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง   ผู้อ านวยการโรงเรียน (ประธาน)  
2. ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวชุติมา ทองมาก   ประธานชมรมผู้ปกครอง 
5. นางสาวศิริพร ผิวขม   ตัวแทนผู้ปกครอง 
6. นางนลินี ศรีวราลักษณ์  ตัวแทนผู้ปกครอง 
7. นางสาริณี ทิศกระโทก   ตัวแทนผู้ปกครอง 
8. ผศ.สดใส โชติกเสถียร    ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย 
9. นางสาวนนทกานต์  คงเกิด     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา 
10. นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
11. นายศรชัย อุตสีนอก    ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 
12. นางสาวอุไรวรรณ โชติชุษณะ    ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี 
13. นางสาววิภาดา แซ่ล้อ    เลขานุการ 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

และผลการทดสอบทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
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การรายงานการประเมินความพึงพอใจ   

ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 การรายงานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศครั้งนี้  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-
๖  ใน  ๕  ด้าน  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาการตามวัย ด้านครูผู้สอน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา และด้านการให้บริการ เพ่ือจะได้น าข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการ   

ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน ๔๑๖ ฉบับ  ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน ๒๖๒  ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ  ๖๓   แบบสอบถามทีความสมบูรณ์ทุกฉบับจากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การศึกษาครั้งนี้  ได้ท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS window version เพ่ือ
หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมาย 
 ๑.  วิเคราะห์ตอนที่ ๑  ข้อมูลที่เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐  - ๑.๖๖     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  ๑.๖๗ -  ๒.๓๓     หมายถึง       มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง / พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย  ๒.๓๔ - ๓.๐๐       หมายถึง      มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ๒.  วิเคราะห์ตอนที่ ๒  ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนาการตามวัย  ด้าน
ครูผู้สอน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  และด้านการให้บริการ 
 
๕.๑  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการพัฒนาการตามวัย  ด้านครูผู้สอน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  ด้าน
การให้บริการ  สรุปได้ดังนี ้

๑.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
โดยด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   (  ๒.๖๓)  รองลงมา  ด้านการเรียนการสอน (  ๒.๕๕)  ด้านการจัด



๒๐๑ 
 

สภาพแวดล้อมสถานที่ (  ๒.๕๔)  ด้านการให้บริการ (  ๒.๕๒)  และด้านพัฒนาการตามวัย (  ๒.๔๑)  เมื่อ
แยกเป็นรายด้านดังนี้ 
  ๑.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน  พบว่า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  ๑.๒  ด้านพัฒนาการผู้เรียนตามวัย  พบว่า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนด้านพัฒนาการผู้เรียนตามวัย  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากยกเว้นข้อนักเรียนมีการเตรียม
ตัวล่วงหน้า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๓  ด้านครูผู้สอน  พบว่า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน
ครูผู้สอน  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  ๑.๔  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่  พบว่า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  ๑.๕  ด้านการให้บริการ  พบว่า  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านการ
ให้บริการ  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ยกเว้นข้อ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์หลายด้าน  และข้อ
สถานศึกษามีระบบการสื่อสารไว้บริการ  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

๒.  การรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดการศึกษา  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการพัฒนาการตามวัย  ด้าน
ครูผู้สอน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่  และด้านการให้บริการ  พบว่า 
  ๒.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน  พบว่า  ผู้ปกครองต้องการให้ลดการบ้านให้น้อยลง  และ
ให้สอนการบ้านหลังเลิกเรียน 
  ๒.๒  ด้านพัฒนาการตามวัย  พบว่า  ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนมีปฏิทินการเรียนการสอน
ล่วงหน้าจะได้เตรียมตัว  เช่น ตอนปิดเทอมทุกครั้ง 
  ๒.๓  ด้านครูผู้สอน  พบว่า  ผู้ปกครองต้องการให้ครูประสานกันในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ใน
การก าหนดการบ้านเพื่อจะได้ก าหนดการบ้านให้นักเรียนได้เหมาะสม 
  ๒.๔  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่  พบว่า  ผู้ปกครองต้องการให้เพ่ิมสถานที่เล่นและ
ออกก าลังกาย  และเพ่ิมที่จอรถ 
  ๒.๕  ด้านการให้บริการ  พบว่า  ผู้ปกครองต้องการให้เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากโรงเรียนมี
ทางเข้าออกหลายทาง  รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 



๒๐๒ 
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง        

ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

       

                                                       ลงชื่อ ..................................................  

                                                                 (ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง) 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 

     ลงชื่อ ................................................. 

                                                                               (ผศ.อารยา   สุขวงศ์) 

                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



๒๐๓ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                                เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

๕ 
๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๑ 

๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๑.๕ 

๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑.๕ 

๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

๕ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ๑ 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๑ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑ 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ๒ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม           

๕ 
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ๒ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน   ๑ 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ๑ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  

๕ 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ๑ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑ 



๒๐๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ 

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  

๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ๒ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๒ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  

๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด

ประสบการณ์ 

๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๒ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๒ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๒  

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ       เกิด

ประสิทธิผล 

 

๒๐ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ 

๖.๒   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๓ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๓ 



๒๐๕ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

 
ตัวบ่งชี้ รวม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ๒ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

๒๐ ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔  

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ๔  

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น ๔  

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ๔  

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๑ 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๑ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๐.๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ๕ 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

๕ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ๒.๕ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๕ 



๒๐๖ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย 

 

๕ 
๑๐.๑   จัดโครงการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์     ๓ 

๑๐.๒   ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์     ๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ๕ 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

 

๕ 
๑๑.๑   จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมการรักการอ่าน   ๓ 

๑๑.๒   ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมการรักการอ่าน   ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา  

 

 ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

    

                                     ลงชื่อ .................................................... 

                                            (ผศ.อรุณศรี   จัทร์ทรง) 

                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



๒๐๘ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

ของสังคม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       

      ๖) มีคุณลักษณะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

         ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

         ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 



๒๐๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

         ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

     ๔) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

          ลงชื่อ ................................................... 

      ( อรุณศรี  จันทร์ทรง) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเยี่ยม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเยี่ยม 

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ

สรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ

ปรับการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

เด็ก 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีมากขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บรหิารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นรว่มและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

การวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ 

 

 

ระดับดีมาก 



๒๑๓ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

๗.๑ มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับดีมาก 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย  

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย   

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ

ท้องถิ่น  

ระดับดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 

ระดับดีมาก 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 

๘.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดีมาก 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีมาก 



๒๑๔ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร                 

ในสถานศึกษา  

ระดับดีมาก 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 

วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี

      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับชั้น 

ดี 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 

      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 

      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ดีเยี่ยม 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 

      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       ดีเยี่ยม 

      ๖) มีคุณลักษณะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม 

           ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ  

ดี 

           ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเยี่ยม 



๒๑๖ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

           ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 

     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 

     ๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 

     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 

ดี 

     ๔) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม   
๔ 

 
ดีเยี่ยม ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก  

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้  ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  ๑ ปรับปรุง 



๒๑๗ 
 

    
ค าสั่งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ

ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่

ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 
 

๑. ผศ.อารยา  สุขวงศ ์   ที่ปรึกษา 
๒. ผศ.จงรักษ์  อังกุราภินันท์  ที่ปรึกษา 
๓. ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง  ประธาน 
๔. ดร.ปนรรฐพร      ค าหาญสุนทร               คณะท างาน 
๕. ผศ.สดใส  โชติกเสถียร  คณะท างาน   
๖. ผศ.วนิดา  แก่นจันทร์  คณะท างาน 
๗. ดร.เพ็ญพักตร์               ภู่ศิลป์                      คณะท างาน 
๘. นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง  คณะท างาน 
๙. นางสาวนนทกานต์  คงเกิด   คณะท างาน 
๑๐. นางสาวอัญชลี              ข้าวสามรวง           เลขานุการคณะท างาน  
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 



๒๑๘ 
 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                     

                                                     

                                    สั่ง  ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

ลงชื่อ ................................................... 

       ( ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

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

 ด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  จะด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐  เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ. 

๒๕๕๓ และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 

๒๕๖๐ซึ่งก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

และให้มีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงน้อย ๓ คน 

ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่ำงน้อย ๑ คน 

 ดังนั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

จึงประกำศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  3 ท่าน ดังนี้ 

๑. ผศ.พรใจ  สารยศ   ต ำแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๒. อ.ดร.สุมน  ไวยบุญญา ต ำแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๓. อ.ปานใจ  จารุวณิช  ต ำแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา สถาบอาศรมศิลป์ 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ร่วมกับคณะกรรมกำรประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลงชื่อ ................................................... 

( ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



๒๒๐ 
 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

๑๑. ผศ.อารยา  สุขวงศ ์   ที่ปรึกษา 
๑๒. ผศ.จงรักษ์  อังกุราภินันท์  ที่ปรึกษา 
๑๓. ผศ.อรุณศรี  จันทร์ทรง  ประธาน 
๑๔. ดร.ปนรรฐพร      ค าหาญสุนทร               คณะท างาน 
๑๕. ผศ.สดใส  โชติกเสถียร  คณะท างาน   
๑๖. ผศ.วนิดา  แก่นจันทร์  คณะท างาน 
๑๗. ดร.เพ็ญพักตร์               ภู่ศิลป์                      คณะท างาน 
๑๘. นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง  คณะท างาน 
๑๙. นางสาวนนทกานต์  คงเกิด   คณะท างาน 
๒๐. นางสาวอัญชลี              ข้าวสามรวง           เลขานุการคณะท างาน  

 

 

 




