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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นที่อยู่ 99/97  ต้าบลวังน้้าเย็น  อ้าเภอวังน้้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว  ๒7210 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  - 
รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา นางแสงเดือน  ภาคภูมิ 
จ านวนครูและบุคลากร จ้าแนกเป็น ข้าราชการครู  13  คน  ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 1  คน
จ านวนนักเรียน รวม.......311.......คน   
ผลการประเมินตนเอง อธิบาย ๓ เรื่องได้แก่ 

๑. การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความกตัญํู รู้จักแสดงถึง 
ความรัก ความนับถือต่อพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่  มีวินัย มีน้้าใจ มีความสะอาด  มีความสุภาพ ไหว้สวย  มีจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะถูกที่ รู้จักรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ร่วมกับเพื่อน  

๒. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีสุขนิสัย สุขอนามัยที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพและปูองกันตนเอง 
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แปรงฟ๎นได้ถูกวิธี มีสุขภาพปากและฟ๎นที่ดี ร่างกายโตตามวัย ได้รับสารอาหารที่เพียงพอตาม
หลักโภชนาการ มีจิตใจที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยที่ดี ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว โดยมีการ
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในตอนเช้าทุกวันจัดโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนในทุกๆด้าน เ ช่น 
โครงการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย โครงการกีฬาสี โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญา โครงการ
ส่งเสริมค่ายคุณธรรม โครงการวันส้าคัญ โครงการอาหารกลางวัน โครงการเปิดประตูสู่วิชาการ  โครงการทัศน
ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกของนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันเรียนรู้และดูแล
เด็ก เป็นต้น  ส่งผลในการพัฒนาเด็กจนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกปี 
พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖2 ได้แก่ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรมเดินตัวหนอน  กิจกรรมทายซิอะไรเอ่ย 
กิจกรรมตัวต่อเสริมทักษะ กิจกรรมวาดภาพระบายสี และรางวัลชมเชยระดับประเทศกิจกรรมเดินตัวหนอน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียว มีห้องเรียน อาคารประกอบเพียงพอ 
๔. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างด ี
5.  ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม จบระดับปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย และได้รับการอบรมพัฒนา

ตนเองเป็นไปตามที่คุรุสภาก้าหนด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
           ๖.ครูทุกคนมีการจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศของห้องเรียนอย่างเป็นระบบสามารถส่งต่อข้อมูลในสาย
ชั้น และประเมินติดตามตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านระบบ Localschool 
 



๒ 

 

 
๓. สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๑. เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
ความรู้ ๔ สาระตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยครูจัดกิจกรรมเรียนปนเล่น โดยใช้รูปแบบของ
โครงงาน การทดลอง หรือ Project Approach เช่น การประกอบอาหาร เล่นน้้า เล่นทราย เล่นก่อสร้าง เล่น
บทบาทสมมติ การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน และการเล่นเกมการศึกษาต่างๆ  เป็นต้น 
 ๒. เด็กควรได้รับการประเมินความรู้ ๔ สาระ ตามที่ก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือสะท้อนศักยภาพจริงของเด็ก  โดยครูมีการสรุปผลการประเมินความรู้ตามก้าหนดการจัด
ประสบการณ์ แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แล้วน้ามาสรุปเป็นรายภาคเรียน 
และสรุปผลเมื่อสิ้นภาคเรียน สรุปรายงานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกหน่วย 
            ๓. สถานศึกษาควรจัดท้าแหล่งเรียนรู้ใน-นอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๔ ด้าน และจัดหา
สื่อ เทคโนโลยีมาอ้านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถน้ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมได้หลากหลาย 
 ๔. ครูควรได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การท้าวิจัยในชั้น
เรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงวังน้ าเย็น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๖2ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  ก้าลังพัฒนา     ปานกลาง     ดี        ดีเลิศ      ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ยอดเยี่ยม 

 



๓ 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ตั้งอยู่เลขที่ 2  ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัด 
สระแก้ว รหัสไปรษณีย์  ๒7210  โทรศัพท์   ๐๓๗-247-284  โทรสาร ๐๓๗-247-284  สังกัด  เทศบาล
เมืองวังน้้าเย็น ตั้งอยู่เลขที่ 2  ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น  จังหวัด สระแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น 
อนุบาลปีที่๑ – อนุบาลปีที่ 2  จ้านวน 12ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่4 ไร่ 2 งาน ๒8 ตารางวา 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นท้าการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2559 โดย

มีนางนาตยา  สันติวรกานต์  ด้ารงต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษา รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นในวันที่ 1  เมษายน 2562 ได้เปลี่ยนผู้บริหารโดย  
นางแสงเดือน  ภาคภูมิ  ต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการสถานศึกษารักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  วิทยฐานะ  ช้านาญการ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ด้ารงต้าแหน่ งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1  
เมษายน 2562 – ป๎จจุบัน 

มีอาคารเรียนจ้านวน 2 หลัง เปิดสอนจ้านวน 12 ห้องเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้  ต้าแหน่งครู
จ้านวน 11อัตราต้าแหน่งผู้ช่วยครู จ้านวน 1 อัตราบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จ้านวน1 อัตรา 
 ป๎จจุบันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  มีนักเรียนจ้านวนทั้งสิ้น  311  คน   
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร  
๑) ผู้อ้านวยการสถานศึกษา - 
2) รักษาการต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา   นางแสงเดือน  ภาคภูมิ     ต้าแหน่งรองผู้อ้านวยการ
สถานศึกษารักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  วิทยฐานะ  
รองผู้อ้านวยการช้านาญการ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ด้ารงต้าแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2562 – ป๎จจุบัน เป็น
เวลา 1 ป ี
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 



๔ 

 

   ข้าราชการครู/พนักงานครู 
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๑ นางแสงเดือน  ภาคภูมิ 47 11 รองผอ.ค
ศ.2 

กศ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 5 7 ครั้ง  
86 ช่ัวโมง 

๒ นางปรียาภรณ์  ราชดา 45 20 คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
59 ช่ัวโมง 

๓ นางสาวกรรธศร น้อยนันตา 45 14 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

4 นางมนัชญา  เชี่ยวชาญ 48 8 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

5 นางกาญจนา  อุทามนตรี 44 8 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

6 นางญาณิศาศริกานต์กลุ 44 6 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

7 นางสาวพัชรินทร์  เครือนอก 37 6 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

8 นางสาวปวันรัตน์  ตุ้มมี 37 6 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 6 ครั้ง  
56 ช่ัวโมง 

9 นางสาวสุธัญญา  สิงห์รมัย ์ 43 5 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 6 ครั้ง 
73 ช่ัวโมง 

10 นางสาวนวลจันทร์  ค้าสี 40 5 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 

11 นางสาวพรทิพย์  แห้วสุโน 37 6 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 7 ครั้ง  
63 ช่ัวโมง 

11 นางสาวศศิประภา  หวานวิน 39 6 คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 25 5 ครั้ง  
42 ช่ัวโมง 
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3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู/้
ชั้น 

จ้าง
ด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ น.ส.อัจฉราพรรณ สิทธิ์สจีัน 32 3 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย รายได้
ท้องถิ่น 

25 5 ครั้ง  
42 ชั่วโมง 

 
3.3ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ น.ส.ภิญญาดา สีหาบุตร 35 ผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่ 
ปริญญาตรี โปรแกรมการ

บริหารธุรกิจ 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ท้องถิ่น 

 
3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ้านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ้านวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - - 11 - 11 
- พนักงานจ้าง(สอน) - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - - 11 - 11 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - 1 - - 1 
- พนักงานจ้างทั่วไป - 1 - - 1 
- ลูกจ้างประจ้า - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - -  - - 

รวม - 2 - - 2 
รวมท้ังสิ้น - 2 12 - 14 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

6.25% 

87.50% 

6.25% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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3.4.12 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 12 100 25 
รวมครูผู้สอนระดับปฐมวัย  100  

 

 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่๑๐  มิถุนายน  2562) 

4.1 จ้านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562ทั้งสิ้น 311คน จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ ( 4 ขวบ) 6 71 80 151 26 

  อ.๒ ( 5 ขวบ) 6 80 80 160 27 

รวม 12 151 160 311 26 

รวมท้ังสิ้น 12 151 160 311 26 

 

จ้านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง.....-.......คน  รวม จ้านวน.....-......คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = ………1… : ……26…..เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
4.2 จ้านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ๒๕60–๒๕๖2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 187 

181 

162 

191 

151 

160 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2560 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ๒5 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ ๒4 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓ ๒4 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/4 24 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/5 24 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/6 30 3 3 3 3 12 3 ดี 

รวม 151 18 18 18 18 72 18   
ค่าเฉลี่ย   3 3 3 3 12 3 ดี 

สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี    
สรุปพัฒนาการ  3 3 3 3    

 
 

 

  
 
 
 

10 10 10 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 10 

0

2

4

6

8

10

12

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จ านวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนท้ังหมด 
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ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/1 26 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/2 25 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/๓ 26 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/4 24 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/5 25 3 3 3 3 12 3 ดี 
ชั้นอนุบาลปีที่๒/6 34 3 3 3 3 12 3 ดี 

รวม 160 18 18 18 18 71 18   
ค่าเฉลี่ย   3 3 3 3 12 3 ดี 

สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี    
สรุปพัฒนาการ  3 3 3 3    

 
 
 

 

 
 
 

 

10 10 10 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 10 

0

2

4

6

8

10

12

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จ านวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 2 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนท้ังหมด 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 2 หลัง 
๒. โรงอาหาร 1 หลัง 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ และมีพ้ืนที่ราบสูงต่างระดับบางแห่ง
สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  มีประชากรประมาณ 26,800 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็น
สถานที่ราชการได้แก่ส้านักงานเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลวังน้้าเย็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น 
ที่ว่าการอ้าเภอวังน้้าเย็น  สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอวังน้้าเย็นการประปาส่วนภูมิภาคอ้าเภอวังน้้าเย็น  ตลาด  
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือบุญบั้งไฟ  
  7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ การศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  50,000 บาท 

    7.3  โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 

          โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  ศูนย์ราชการอ้าเภอวังน้้าเย็น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ในเรื่องงบประมาณและบุคลากร ในการพัฒนา  จัด
การศึกษา ตลอดจนชุมชน และผู้น้าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 

ข้อจ ากัด 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวของผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนยังไม่เอ้ือต่อการศึกษาของนักเรียน 

เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลน บิดา มารดา แยกทางกัน และหย่าร้างนักเรียนอาศัยอยู่กับปูุย่า ตา 
ยาย ที่อายุมากการศึกษาน้อยไม่เห็นความส้าคัญของการศึกษาจึงขาดความร่วมมือและการดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่างต่อเนื่องในการอบรมสั่งสอนต่อยอดจากโรงเรียน  

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕62โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที1่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  (อายุ  4  ปี) 

 
สัปดาห์ที่ 

ภาคเรียนที่ 1 
ชื่อรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ระดับ จ้านวนกิจกรรม 

ต่อสัปดาห์ 
๑  แรกรับประทับใจ อนุบาลปีที่  2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
๒  แรกรับประทับใจ  1. เคลื่อนไหวและจังหวะ 
๓ เด็กดีมีวินัย  2. เสริมประสบการณ์ 
๔  อวัยวะและการดูแลรักษา  3. สร้างสรรค ์
๕  กินดี อยู่ดี มีสุข  4. เสร ี
๖  ขยับกายสบายชีวี  5. กลางแจ้ง 
๗  ปลอดภัยไว้ก่อน  6. เกมการศึกษา 
๘  หนูน้อยนักสัมผัส   
๙  หนูน้อยน่ารัก   

๑๐ หนูท้าได้   
๑๑ บ้านแสนสุข   
๑๒ ครอบครัวสุขสันต์   
๑๓ บ้านเรืองเคียงกัน   
๑๔ โรงเรียนของฉัน   
๑๕ ชุมชนน่าอยู่   
๑๖ จังหวัดของเรา   
๑๗ อาชีพในฝ๎น   
๑๘ สมาชิกประเทศอาเซียน   
๑๙ บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน   
๒๐ หนูน้อยช่างสงสัย   

แผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ฝนหลวง/ปลานิลของพ่อ/หญ้าแฝก 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่2ชั้นอนุบาลปีที่ 1  (อายุ  4  ปี) 

 
 

สัปดาห์ที่ 
ภาคเรียนที่ 2 

ชื่อรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ ระดับ จ้านวนกิจกรรม 
ต่อสัปดาห์ 

21 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต อนุบาลปีที่  2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
22 ฤดูหรรษา  1. เคลื่อนไหวและจังหวะ 
23 กลางวัน กลางคืน  2. เสริมประสบการณ์ 
24 สัตว์โลกน่ารัก  3. สร้างสรรค์ 
25 ต้นไม้แสนรัก  4. เสรี 
26 โลกของแมลง  5. กลางแจ้ง 
27 ผัก ผลไม้  6. เกมการศึกษา 
28 ข้าวมหัศจรรย์   
29 โลกสวยด้วยมือเรา   
30 เรารักประเทศไทย   
31 ปลอดภัยในยานพาหนะ   
32 สาระแห่งสีสัน   
33 สร้างฝ๎นนักคิด   
34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์   
35 การสื่อสารไร้พรมแดน   
36 ท่องแดนอาเซียน   
37 เรียนรู้วัฒนธรรม   
38 ผู้น้าพอเพียง   
39 หนูน้อยตาวิเศษ   
40 หนูน้อยช่างสงสัย   

แผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กังหันน้้าชัยพัฒนา/ของเล่นของพ่อ/คุณทองแดง 

 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 

ก าหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที1่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (อายุ  5  ปี) 

 
สัปดาห์ที่ 

ภาคเรียนที่ 1 
ชื่อรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ระดับ จ้านวนกิจกรรม 

ต่อสัปดาห์ 
๑  แรกรับประทับใจ อนุบาลปีที่  2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
๒  แรกรับประทับใจ  1. เคลื่อนไหวและจังหวะ 
๓ เด็กดีมีวินัย  2. เสริมประสบการณ์ 
๔  อวัยวะและการดูแลรักษา  3. สร้างสรรค ์
๕  กินดี อยู่ดี มีสุข  4. เสร ี
๖  ขยับกายสบายชีวี  5. กลางแจ้ง 
๗  ปลอดภัยไว้ก่อน  6. เกมการศึกษา 
๘  หนูน้อยนักสัมผัส   
๙  หนูน้อยน่ารัก   

๑๐ หนูท้าได้   
๑๑ บ้านแสนสุข   
๑๒ ครอบครัวสุขสันต์   
๑๓ บ้านเรืองเคียงกัน   
๑๔ โรงเรียนของฉัน   
๑๕ ชุมชนน่าอยู่   
๑๖ จังหวัดของเรา   
๑๗ อาชีพในฝ๎น   
๑๘ สมาชิกประเทศอาเซียน   
๑๙ บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน   
๒๐ หนูน้อยช่างสงสัย   

แผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ฝนหลวง/ปลานิลของพ่อ/หญ้าแฝก 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 

ก าหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่2ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (อายุ  5  ปี) 

 
 

สัปดาห์ที่ 
ภาคเรียนที่ 2 

ชื่อรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ ระดับ จ้านวนกิจกรรม 
ต่อสัปดาห์ 

21 สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต อนุบาลปีที่  2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
22 ฤดูหรรษา  1. เคลื่อนไหวและจังหวะ 
23 กลางวัน กลางคืน  2. เสริมประสบการณ์ 
24 สัตว์โลกน่ารัก  3. สร้างสรรค์ 
25 ต้นไม้แสนรัก  4. เสรี 
26 โลกของแมลง  5. กลางแจ้ง 
27 ผัก ผลไม้  6. เกมการศึกษา 
28 ข้าวมหัศจรรย์   
29 โลกสวยด้วยมือเรา   
30 เรารักประเทศไทย   
31 ปลอดภัยในยานพาหนะ   
32 สาระแห่งสีสัน   
33 สร้างฝ๎นนักคิด   
34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์   
35 การสื่อสารไร้พรมแดน   
36 ท่องแดนอาเซียน   
37 เรียนรู้วัฒนธรรม   
38 ผู้น้าพอเพียง   
39 หนูน้อยตาวิเศษ   
40 หนูน้อยช่างสงสัย   

แผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กังหันน้้าชัยพัฒนา/ของเล่นของพ่อ/คุณทองแดง 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 78.75 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ้านวน  162 เล่ม มีจ้านวนนักเรียนที่
ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย 60 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุด
แก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 300 คน ต่อปี  

9.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
2. 
3. 

สวนเกษตรพอเพียง 
ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องจริยธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 

9.3 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
 

พุทธอุทยานหลวงปูุสด 
วัดรีนิมิตร 
วัดซากใหญ่ 

1 
1 
1 
 

9.4 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

1 นางแสง  โงนลี การท้าขนมเทียน 2 

2 นางประสิทธิ์ ยศปัญญา การท้าขนมเทียน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ครู 
๑.นางญาณิศาศิรกานต์กุล                   
๒.นางสาวสุธัญญา  สิงห์รัมย์                   
๓.นางกาญจนา  อุทามนตรี                    
 
 

 
-เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนการแข่งขันเดินตัว
หนอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค
ตะวันออก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 
ระดับประเทศ ที่ จ.ร้อยเอ็ด 

 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

1.นางญาณิศาศิรกานต์กุล -เกียรติบัตรพนักงานดีเด่นอันดับที่ 2 -เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น 
1.นางญาณิศาศิรกานต์กุล 
2.นางปรียาภรณ์  ราชดา 
3.นางสาวพรทิพย์  แห้วสุโน 

-เกียรติบัตรครูดีเด่น -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น 

1.นางสาวปวันรัตน์  ตุ้มมี -เกียรติบัตรครูผู้อุทิศเวลา -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
วังน้้าเย็น 

นักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
๑.เด็กชายตะวัน  ปรินิพุทธ               
๒.เด็กชายพงษ์ศกร  เสียงทิพย์ 
๓.เด็กชายภูริพรรธน์  ทองไสล 
๔.เด็กชายอภิวุฒิ  ศรีนิล                 
๕.เด็กชายจิรเดช  ศรีอรพิมพ์               
๖.เด็กหญิงภรณ์ชนก  ก้าลังทว ี
 ๗.เด็กหญิงปณตพร  นาราศรี 
๘.เด็กหญิงม่ิงกมล  เสนุชัย                 
๙.เด็กหญิงชุติมา  ทวิชัย                     
๑๐.เด็กหญิงณัฐชยา  สนธิ        
 

 
-เกียรติบัตรการแข่งขันเดินตัวหนอนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออก และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 ระดับประเทศ 
ที่ จ.ร้อยเอ็ด 

 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส้าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
(ระดับปฐมวัย) 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

1. 
 

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

2. 
 

โครงการเศรษฐกิจพอพียง 
 

-นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. 
 

โครงการวันส้าคัญ 
 

-นักเรียน ครู ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยดีอย่างเสมอมา 

4. 
 
 

โครงการกีฬาสี -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความส้าคัญของการออก
ก้าลังกาย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคี 

 
 

๑0.๓โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด้า เนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ ได้แก่ 

1.จัดกิจกรรมค่านิยม  12  ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ติดที่หน้า
โรงเรียน  และในห้องเรียน  ให้นักเรียนทุกคนท่องและร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย  และการปฏิบัติตนตามค่านิยม 12  ประการ เน้นทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติ 

          ผลการด้าเนินงานนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และปฏิบัติตนตามได้
อย่างเหมาะสม 
         2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน “โตไปไม่โกง”ระดับปฐมวัย จัดท้าปูาย
ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมร้องเพลง “โตไปไม่โกง” ออกก้าลังกายประกอบเพลง  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
การประกาศยกย่องนักเรียนที่ท้าความดี  เช่น  เก็บเงิน หรือเก็บของได้แล้วน้าส่งคืนให้เจ้าของ มีจิตสาธารณะต่อ
ครู และสถานศึกษาท้าคุณประโยชน์ให้ส่วนรวม 
          3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการออม 
การปลูกพืชผักสวนครัว  ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ท้าปูายประชาสัมพันธ์ ได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
                    ผลการด้าเนินงาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครู 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ด ี



๑๘ 

 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
 14.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔   ฝุาย 
โดยแบ่งเป็น ฝุายบริหารงานบุคคล   ฝุายบริหารงบประมาณ   ฝุายบริหารงานวิชาการ และฝุายบริหารงาน
ทั่วไปผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ 
PDCA, SBM, เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ) และอธิบายการน้ามาใช้ในบริบทของสถานศึกษา 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 
      

 
 

     
        
   
  
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 

ฝ่ายบริหาร 

งานงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

งานวิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

 
งานบุคคล 

งานชุมชน
ภาคีเครือข่าย 

งานอาคาร
สถานที่ 

งานทะเบียน
วัดผล 

งานวิชาการ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งานกิจการ
นักเรียน 

งานงบประมาณ 

งานธุรการ 



๑๙ 

 

14.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการด้าเนินชีวิต รักความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนที่
เข้มแข็ง”  

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ยกระดับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
3. จัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีทั้ง 4 ด้าน 
 1.3 จัดท้าและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560 

-ฝุายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 -ฝุายบริหารงานวิชาการ 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

2.1ส่งเสริมและพัฒนาการการผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 ยกระดับและส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
2.4ส่งเสริมการจัดท้างานสารบรรณ 

-ฝุายบริหารงานบุคคล  
-ฝุายบริหารงานวิชาการ 
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสื่อ  และวัสดุ
ทางการศึกษา 

3.1 จัดหาสื่อ วัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอ -ฝุายบริหารงานธุรการ
การเงินและพัสดุ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4.1จัดหาอาคาร ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

-ฝุายบริหารงานอาคาร
สถานที่ 
 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรคติดต่อ
และยาเสพติด 
5.2 จัดท้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

-ฝุายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

6.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในการ
ด้าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
6.3 ส่งเสริมภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

-ฝุายบริหารงานสัมพันธ์
ชุมชน 
-ฝุายบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 
 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7.1 ส่งเสริมละพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-ฝุายบริหารงานวิชาการ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน 
2.  ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจ้านวนเพียงพอตามเกณฑ์ และมีความรู้ความสามารถ

ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
3.  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ระบบสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
4.  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
5.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
6.  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
7.  ผู้เรียนมีทักษะในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“หนูน้อยไหว้สวย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านผู้เรียน 
1. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้ด้าเนินการอย่างเต็มศักยภาพ และ ต่อเนื่อง โดยส้ารวจความต้องการของ

นักเรียน และชุมชน เพ่ือให้จัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้นอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยก้าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของเด็กปฐมวัยในทุกกลุ่มประสบการณ์ให้ชัดเจน และ ด้าเนินการตามแผน พร้อมกับมีการ
วัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน้าข้อมูลที่ได้จากการวัดผล ประเมินผล มาใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ 
เพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมให้มีการท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมด้านการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและจัดให้มี

กิจกรรมตามกลุ่มสาระ และ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากร ให้ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาการเรียนการสอน ก้าวสู่วิชาชีพชั้นสูง

อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการกระตุ้น และเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดจัดการเรียนการ
สอน และ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.    ด้านครู 
1. ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ อย่างมีประสิทธิภาพโดย

จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม  และ  สมดุลภายใต้เงื่อนไขของ
บริบทสถานศึกษา และข้อจ้ากัดของชุมชน  ในการจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรก  ทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ และค้านึงถึงองค์ประกอบ ส้าคัญอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง นโยบายในการพัฒนาของ
สถานศึกษา  การท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  การมีส่วนร่วม ของครอบครัวและชุมชน  การใช้สื่อ
นวัตกรรม  และเทคโนโลยี   การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การประเมินผล  และการน้าผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมให้ครูใช้ทักษะกระบวนการคิดทุกรูปแบบ  สอดแทรกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
ทักษะมิติสัมพันธ์ การสังเกตและส้ารวจอย่างต่อเนื่อง    

 3. ใช้สื่อด้านเทคโนโลยี  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้หลากหลาย  โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการผลิตและ
สร้างสรรค์สื่อจัดการเรียนการสอน   มีระบบการประเมินผล  วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการน้าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือให้เหมาะสม  และสอดคล้อง  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

3.ด้านผู้บริหาร 
1. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ให้ด้าเนินการอย่างเต็มศักยภาพ และ ต่อเนื่อง โดยส้ารวจความต้องการของ

นักเรียน และชุมชน เพ่ือให้จัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้นอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยก้าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของเด็กปฐมวัยในทุกกลุ่มประสบการณ์ให้ชัดเจน และ ด้าเนินการตามแผน พร้อมกับมีการ



๒๒ 

 

วัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน้าข้อมูลที่ได้จากการวัดผล ประเมินผล มาใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ 
เพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมให้มีการท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมด้านการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและจัดให้มี
กิจกรรมตามกลุ่มสาระ และ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 5. ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากร ให้ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาการเรียนการสอน ก้าวสู่วิชาชีพชั้นสูง
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการกระตุ้น และเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดจัดการเรียนการ
สอน และ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
1. พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรครู อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่

เพียงพอต่อการเพ่ิมของจ้านวนนักเรียน  
3. ชุมชน ผู้ปกครอง  ผู้เรียน ตระหนักถึงความส้าคัญและให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานให้ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
5. พัฒนาบุคลากรครู ให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกคนเพื่อที่จะน้าความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาใน

ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
6. ส่งเสริมบุคลากรครูให้น้าความรู้มาพัฒนาวิชาชีพไปสู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตราฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ   ดี 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
1.1 น้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
1.2 สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม 
1.3 สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
2.2 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.3 ชื่นชม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรักธรรมชาติ 
2.4 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

     2.5 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๒๓ 

 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
     เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
      3.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
      3.2 เด็กมีความกตัญํูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
      3.3 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
      3.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
      3.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
      3.6 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
   เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติป๎ญญาอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
   4.1 ทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 
   4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
   4.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
   4.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    4.5 ทักษะในการแสงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดี 
  1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
     1.1 สถานศึกษามีการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทท้องถิ่นสู่   

ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
     1.2. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง 
     1.3  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน้าไปพัฒนาและปรับปรุง  
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   - สถานศึกษามีการจัดให้ครูที่จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยประจ้าชั้นเรียนทุกชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  - สถานศึกษาจัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษา 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   - สถานศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
5 .ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนประสบการณ์ 
  5.1 สถานศึกษามีการจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 สถานศึกษามีการจัดโทรทัศน์ และ เครื่องเล่น DVD ให้กับห้องเรียนห้องละ ๑ ชุด 
 



๒๔ 

 

6. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม 
   6.1 สถานศึกษามีการจัดประชุมคระกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   6.2 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   6.3 สถานศึกษามีการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษาอย่างละ 1 แผน 
   6.4 สถานศึกษามีการจัดให้มีการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี และผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการ

ด้าเนินงานปีละ 1 ครั้ง 
  6.5 สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
  6.6 สถานศึกษามีการน้าคณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดี 
1. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม  

1.1  ครรู้อยละ 85 ไดจ้ัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อย 
            ภาคเรียนละ 19 หน่วย 
      1.2 ครรู้อยละ 85 จัดท้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคน 
      1.3 ครรู้อยละ 85 จัดกิจกรรมแบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
    - ครรู้อยละ 85 จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   - ครรู้อยละ 85 ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ชิ้น 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
   4.1 ครรู้อยละ 85 ใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างน้อย 3 วิธี 
   4.2 ครรู้อยละ 85 สรุปและรายงานผลประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   4.3 ครรู้อยละ 85 มีการประเมินเฝูาระวังพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล (DSPM)อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   4.4 ครรู้อยละ 85 ท้าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

    ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                                                            
            ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 วิธีด าเนินการพัฒนา 
  เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ        
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติป๎ญญา ได้เหมาะสมตามวัย โดยผ่านกระบวนการจัด
ประสบการณ์ในห้องเรียนแบบบูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการ  ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ้าทุกวันอย่างสม่้าเสมอ 
มีการชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ ๑ ครั้ง มีกิจกรรมออกก้าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา 
อุปกรณ์ ซ่อมแซมของเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ้าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ
จัดปูายนิเทศให้ความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุข ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็ก โดยรับบริการการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจเหา ตรวจสุขภาพ ตรวจฟ๎น หยดไอโอดีน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับเทศบาล มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง การไปทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งป๎นเพ่ือนในห้องเรียน ท้างาน
ร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝ๎งให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วัน
แม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝ๎งให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท้า
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด้าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงออกตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ท้าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ป๎ญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟ๎ง  มี     การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
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ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ป๎ญหาในสถานการณ์จริง อีกทั้ง
มีการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้านของเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยแบ่งประเมินพัฒนาการ ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมการ
ประเมิน ด้านร่างกาย  ๙  กิจกรรม  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ๑๕  กิจกรรม  ด้านสังคม ๒๑ กิจกรรม และด้าน
สติป๎ญญา ๑๙ กิจกรรม มีเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ คือ ๑ ปรับปรุง  ๒ พอใช้  ๓ ดี 
ผลการด าเนินงาน 
       จากการด้าเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้ก้าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเด็กจ้านวน ๔ ข้อ 
พบว่า การประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ผลการประเมินของเด็กอนุบาล 4-6ปี จ้านวน 
311 คน ที่ได้คะแนน ๒ ขึ้นไป ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.91  โดยเด็กมีน้้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว 
ได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๙.96โดยเด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน การรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้านึกและ ค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งป๎น เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก้าหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านสังคม คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 100 โดยเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ 
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว   เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น  เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงและพัฒนาการด้านสติป๎ญญาคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 โดยเด็ก
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบ 
อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ป๎ญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก  เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้
  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ๑. ผลการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน ในระบบ Localschool 
     ๒. อบ.๐๑ / อบ.๐๒ 
     ๓. แฟูมสารสนเทศประจ้าห้องเรียน 
     ๔. แบบประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน 
     ๕. แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
     ๖. แบบบันทึกน้้าหนัก ส่วนสูง 
     ๗. โครงการการจัดเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
     8. แบบบันทึกการดื่มนม 
     9. แบบบันทึกอาหารกลางวัน 
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จุดเด่น 

เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นอย่างด ีมีการส่งเสริมในเรื่องสุขนิสัยอนามัยที่ดี ให้รู้จักดูแล
สุขภาพ และปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากการเล่น ดูแลเด็กให้ได้รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการ รับอาหารเสริมนมทุกๆวัน มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่ และ
กล้ามเนื้อใหญใ๋ห้เหมาะสม  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กควรได้รับมีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา ได้มีส่วนร่วมสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ฝึกตั้ง

ค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ป๎ญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างผลงานตามความคิด ตามจินตนาการและการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ดี 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นได้มีการก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส้าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและน้านโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในหลักสูตร 
ได้แก่ โตไปไม่โกง ต้านทุจริต การน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน พิจารณา
จากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ 
สังคม  และสติป๎ญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส้าหรับ
ด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝุายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ผลการด าเนินงาน 

  จากการด้าเนินงาน โรงเรียนได้ก้าหนดมาตรฐานเพ่ือรองรับประเด็นพิจารณาด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ไว้ 14 ข้อ พบว่า สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน้าไปพัฒนาและปรับปรุง สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน
หรือจัดครูที่จบ การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียนโดยจัดห้องเรียน
จ้านวน ๑2 ห้อง จัดครูประจ้าชั้นครบทุกห้องเรียนห้องละ ๑ คนครูประจ้าชั้นจบการศึกษาปฐมวัย จ้านวน ๑1 
คนจบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและผ่านการอบรมการจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็กปฐมวัย จ้านวน ๑ 
คนสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ หลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส้าคัญในการ
ออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น รายบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว โดยครูปฐมวัยจ้านวน ๑4 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทุกคนมีชั่วโมงการอบรมตั้งแต่ 2๐ 



๒๘ 

 

ชั่วโมงขึ้นไป สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค้านึงถึงความ ปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ 
เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ มีการจัดท้าปูายนิ เทศในห้องเรียนทุกห้อง ห้องละ  ๒ ปูาย 
สถานศึกษาอ้านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุบการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครูการด้าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยด้าเนินการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นป๎จจุบัน มีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพ่ือการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ สถานศึกษา 
จัดโทรทัศน์และเครื่องเล่น DVD ให้กับห้องเรียนปฐมวัย ห้องละ 1 ชุด สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนดจัดท้า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก้าหนดและด้าเนินการตามแผน มี
การประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง ประจ้าปี น้าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ 
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝุายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลโดยสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖2เมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒และจัดประชุมผู้ปกครองโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมจ้านวน 311 
ท่าน  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ้าปี
การศึกษา มกีารด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีและสรุปโครงการปีละ ๑ ครั้ง โดยปีการศึกษา ๒๕๖2 มี 
สรุปโครงการจ้านวน 34 โครงการ 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1.   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.   โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 3.   โครงการจัดหา ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
 4.   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  
 6.  โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 
 7.   โครงการการเงินและบัญชี 
 8.  โครงการจัดท้าระบบงานสารบรรณธุรการ 
 9.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 11. โครงการประชุมผู้ปกครอง      
 12. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 

 14. รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       15. แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี 
       16. แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 
       ๑7. แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 
       ๑8. หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 



๒๙ 

 

จุดเด่น 
๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เหมาะสม  มีห้องเรียน อาคารประกอบเพียงพอ 

     ๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 
     3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของท้องถิ่นจ้านวน 1 เล่ม
  
จุดที่ควรพัฒนา 
      ๑.โรงเรียนควรจัดท้าสนามเด็กเล่นหรือพ้ืนที่ส้าหรับให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามหรือแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน ตามบริบทของสถานศึกษาโดยค้านึงถึงความปลอดภัยเป็นส้าคัญ 
      ๒. โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองในเรื่องการน้าสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์
และอ้านวยความสะดวกในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร พร้อมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีให้กับ
บุคลากร 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  วิธีด าเนินการพัฒนา 
ครูด้าเนินการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส้าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้ง

ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติป๎ญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด้ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
สุข  ภายใต้ค้าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติป๎ญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัยดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งป๎นมี
ความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นไดม้ีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติป๎ญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ป๎ญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมี
น้้าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งป๎น  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ  มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันใน
ชั้นเรียน  และปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก ครูจัดห้องเรียน มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้และสื่อพอเพียงที่ครูจัดท้าขึ้น ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตร
ประจ้าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส้ารวจ  และการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น้าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก้าหนด  มีการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ



๓๐ 

 

แผนการจัดประสบการณ์พอเพียง  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี  มีการน้าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน 
 จากการด้าเนินงานโรงเรียนได้ก้าหนดมาตรฐานเพ่ือรองรับประเด็นพิจารณาด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ จ้านวน 9 ข้อ พบว่า ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ งเพียงด้านเดียว โดยครูปฐมวัยจ้านวน ๑2 คน จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์คนละ 
๑๙ หน่วย ต่อภาคเรียน และแผนการจัดประสบการณ์พอเพียง 6 เรื่องครูปฐมวัย ๑2 คน จัดท้าวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลครบทุกคน ครูจัดประสบการณ์ที เชื อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท่ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ เด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท่า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมแบบโครงงานคนละ ๑ ชิ้นงานต่อภาคเรียน จัดมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนคนละ ๔ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี ครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที  ส่าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ใน
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความ สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก โดยครูทุกคนผลิตสื่อการสอนคนละ 4 ชิ้นต่อภาคเรียน ครู
ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ่าวันด้วยเครื องมือและ วิธีการที หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ ผู้เกี ยวข้อง มีส่วนร่วม และน่าผลการ
ประเมินที ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที มีประสิทธิภาพ โดยครูปฐมวัยทุก
คนใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อย ๓ วิธี ครูมีการประเมินเฝูาระวัง
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล (DSPM) อย่างน้อยปีละ2ครั้งครูจัดท้าวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่องต่อภาคเรียน 
  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑.มุมประสบการณ ์
๒.แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก 
๓.รายงานผลการประเมินตนเอง 
๔.แผนการจัดประสบการณ์ 
๕.โครงงาน 
๖.แบบบันทึกการส่งสื่อการเรียนการสอน 
๗.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๘.โครงการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๙.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
๑๐.โครงการพัฒนางานทะเบียน-วัดผลประเมินผล 
๑๑.โครงการจัดหา ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 
12.โครงการเปิดประตูสู่วิชาการ 



๓๑ 

 

13.โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
14.โครงการส่งเสริมค่ายคุณธรรม 
15.โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 
16.โครงการปรับปรุงห้องสมุด 
17.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
18.โครงการกีฬาสี 
19.โครงการวันส้าคัญ 
 

จุดเด่น 
 ๑.ครู มีคุณลักษณะที่เหมาะสม จบระดับปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย และได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองเป็นไปตามที่คุรุสภาก้าหนด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
            ๒.ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
แก้ป๎ญหา และคิดสร้างสรรค์  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

๑. เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
ความรู้ ๔ สาระตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยครูจัดกิจกรรมเรียนปนเล่น โดยใช้รูปแบบของ
โครงงาน การทดลอง หรือ Project Approach เช่น การประกอบอาหาร เล่นน้้า เล่นทราย เล่นก่อสร้าง เล่น
บทบาทสมมติ การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน และการเล่นเกมการศึกษาต่างๆ  เป็นต้น 
 ๒. เด็กควรได้รับการประเมินความรู้ ๔ สาระ ตามที่ก้าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือสะท้อนศักยภาพจริงของเด็ก  โดยครูมีการสรุปผลการประเมินความรู้ตามก้าหนดการจัดประสบการณ์ 
แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แล้วน้ามาสรุปเป็นรายภาคเรียน และสรุปผลเมื่อ
สิ้นภาคเรียน สรุปรายงานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกหน่วย 
            ๓. สถานศึกษาควรจัดท้าแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๔ ด้าน และจัดหาสื่อ 
เทคโนโลยีมาอ้านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถน้ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรม 
            ๔. ครูควรได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
การท้าวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

หน่วยงานต้นสังกัด 
๒. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. การก้าหนดอัตราก้าลังของบุคลากรครูให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความหลากหลายและปลอดภัย 
๖. การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. หน่วยงานต้นสังกัดให้งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา และการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 
ทั้งด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 

๒. สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานที่ชัดเจนโดยอิงเกณฑ์ นโยบายของต้นสังกัดและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ส่วนที่ ๓ 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ชื่อผลงาน (Best Practices)เรียนรู้คู่ภูมิป๎ญญา 
ค าส าคัญส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเป็นการน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะของวิทยากรให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

1. บทน า 
กระบวนการ/วิธีการด้าเนินงานในอดีต  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕
ในหมวด ๔แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๕  ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมการด้าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล  และแหล่งการ
เรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพนั้น 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ และเป็นการสืบ
สานอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไว้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น สังกัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ต้าบลวัง
น้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว  จึงได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น น้ามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติ
จริง และการน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 
ให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงในชุมชนของตนเอง เปรียบเสมือนการได้รู้จักตนเอง รู้จักความพอดี พอประมาณ และมี
เหตุผล บนพื้นฐานการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   

การน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลนั้นต้อง
อาศัยคุณครูเป็นผู้ชี้แนะในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ เป็นวิทยากร ร่วมกันจัดท้า
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมเทียนแก้ว (สูตรคุณยาย) ซึ่งขนมเป็นสื่อกลางที่จะท้าให้เด็กให้ความสนใจต่อกิจกรรม
และให้ความส้าคัญต่อขนมไทยได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการท้างานเป็นกลุ่ม เป็นขั้นตอน ส่งผลให้
เป็นผู้มีทักษะชีวิตที่ดีในอนาคตได้  

สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น เป็นชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จ้านวน 32 แหล่ง
เรียนรู้และมีภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านและหลากหลายอาชีพอีกทั้งยังเป็นผู้ปกครอง
ของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  สามารถเชิญมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนได้สะดวกมากขึ้น ทางโรงเรียนอนุบาลได้เห็นถึงความสามารถและความส้าคัญของบุคคลเหล่านี้ ที่จะมา



๓๔ 

 

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานในโรงเรียน เป็นการเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียนอีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งใน
แต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนกับครูประจ้าชั้นที่คุ้นเคยเป็นหลัก การมีวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน ในบาง
โอกาสอาจท้าให้นักเรียนตื่นเต้น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรเป็นอย่างมาก นักเรียนบางคนอาจเคย
เห็นเคยได้ยินหรือจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งที่วิทยากรน้ามาสอนแต่อาจไม่เคยได้สัมผัสหรือลงมือปฏิบัติ
โดยตรง บางคนอาจไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อขนม การน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนเป็นการเรียนรู้จากนามธรรม  
ไปหารูปธรรม อย่างเป็นขั้นตอน ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นจึงได้เชิญวิทยากร นางแสง  โงนลี 
และนางประสิทธิ์  ยศป๎ญญา  ที่มีความรู้ในเรื่องขนมเทียนแก้ว มาก้าหนดตารางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้  
 

ตารางการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม ขนมเทียนแก้ว (สูตรคุณยาย) ใช้เวลา 2 วัน 
 

วันที่ เวลา ระดับชั้น วิทยากร/เนื้อหา หมายเหตุ 
 

17  ก.ย. 2562 08.30 – 09.30 น. อ. 1/1 – 1/3 
 

นางแสง  โงนลี 

การท้าขนม 
เทียนแก้ว 

 

เวลาสามารถ
ยืดหยุ่นได้ 

 

09.30 - 10.30 น. อ. 1/4 – 1/6 
 

18  ก.ย. 2562 08.30 – 09.30 น. อ. 2/1 – 2/3 

09.30 - 10.30 น. อ. 2/4 – 2/6 
 

 

 จากการจัดกิจกรรมการน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา เกิดทักษะการเรียนรู้ และน้าไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้เหมาะสมกับวัย เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 
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ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีน้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นบุคคลในชุมชนท้องถิ่นต้าบลวังน้้าเย็นที่มีความรู้
ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนวัย 4 - 6 ขวบ ได้ดี  
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และปลูกฝ๎งจิตส้านึกรักษ์ชุมชน 
3. เพ่ือปลูกฝ๎งให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนเกิดความสุขสนุกสนาน 
4. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   

2) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖2ได้ปฏิบัติกิจกรรม 
3) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเกิดทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ทุกคนมีนิสัยรักการท้างาน  
2) นักเรียนทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้  
3) นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

2. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (p)ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน (จัดหาวิทยากรภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
 ขั้นที่ 2 ด าเนินงานตามกิจกรรม (D)  
ปีการศึกษา 25๖2 

1. ส้ารวจภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในชุมชุม 
2. ติดต่อประสานงานกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเพ่ือวางแผนก้าหนดตารางการจัดกิจกรรม 
3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการด้าเนินงาน 
4. ก้าหนดวันจัดกิจกรรมและจัดท้าตารางการเรียนรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (ขนมเทียนแก้ว) 
5. ท้าหนังสือเชิญวิทยากรภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
6. ด้าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามตารางที่ก้าหนดไว้ ดังนี้ 
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เรื่องการท าขนมเทียนแก้ว (สูตรคุณยาย)  
 
วิทยากรภูมิป๎ญญาทองถิ่น :  นางแสง  โงนลีและนางประสิทธิ์  ยศป๎ญญา 

ผู้ด้าเนินกิจกรรม:  ผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจ้าชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  :  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 จ้านวน 12 ห้องเรียน 

วิธีด้าเนินกิจกรรม  :   ครูน้าเด็ก ๆ ลงมามาทดลองท้าขนมเทียนแก้วทีละห้องเรียนตามตารางที่ก้าหนดไว้ 

วัสดุ/อุปกรณ์  
1. กระทะ  
2. ตะหลิว 
3. ใบตอง 
4. กรรไกร 
5. กะละมัง 
6. ถ้วยใบใหญ่ 

วัตถุดิบ 
1. ถั่วเหลือง/ทองแบบซีก  
2. น้้ามันหมู (เลือกหมูติดมันเจียวเอากากหมูด้วย) 
3. หอมแดง 
4. กระเทียม 
5. พริกไทยปุน 
6. เกลือแกง 
7. กะทิ 
8. แปูงมัน  
9. น้้าตาลทรายขาว  
10. น้้าเปล่า  

ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม 
คุณยายแสง กล่าวว่า การท้าไส้ขนมเทียนแก้วนั้น มี 2 ชนิดด้วยกัน  คือ ไส้หวาน และ ไส้เค็ม 

ขนมเทียนแก้วไส้หวานเป็นขนมที่คุณยายสมัยโบราณท้ากันบ่อยมาก ท้าทีละเยอะๆ เก็บไว้ทานได้นานหลายวันใน
ส่วนใหญ่แล้ว  ครอบครัวไทยจะท้าขนมเทียนแก้วไส้หวานเป็นกันทุกครอบครัว   เนื่องจากเป็นการสืบทอดมา 
แต่ดั้งเติมสืบมา  ส่วนไส้เค็มนั้นคนไทยเรียกว่าไส้ถั่ว  ซึ่งเป็นการประยุกต์เข้ากับสูตรขนมเทียนที่คนไทยเชื้อสายจีน
ท้าข้ึนเพ่ือใช้ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาเช่นกัน  ป๎จจุบันเป็นที่นิยมมากเนื่องจาก
คนไทยเชื้อสายจีนมีเป็นจ้านวนมากในประเทศไทย  ท้าให้คนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมรับประทาน คุณยายแสงาจึง
น้าเอาวิธีการท้าไส้เค็มมาให้เด็ก ๆ ได้ลองปฏิบัติด้วย ซึ่งทั้ง 2 ไส้นี้เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ
ของตนเองทั้งสิ้น   

1. วิธีการท าไส้ขนมเทียนแก้ว 
1.1  ไส้หวาน ส่วนผสมที่ใช้ (ต่อหนึ่งห้องเรียน) 

1.1.1 มะพร้าวขูดทึนทีกไม่ครั้นน้้า  1  ก.ก. 
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1.1.2 น้้าตาลปี๊บ     1/2  ก.ก. 
1.1.3 น้้าเปล่า     1 ถ้วยตวง 
1.1.4 ถั่วลิสง     1   ถ้วยตวง 

วิธีท้า/การด้าเนินกิจกรรม  
เด็ก ๆ ชมวิธีสาธิตการท้าไส้หวานทีละข้ันตอน 

1) น้าน้้าตาลปี๊บและน้้าเปล่าใส่กระทะ ตั้งไฟเคี่ยวจนแตกฟอง ใช้ไฟปานกลาง 
ขั้นตอนนี้วิทยากรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ผลัดกันมาผัดไส้หวานทีละคน โดยวิทยากรและครูประจ้าชั้นดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
       2)เด็ก ๆ น้าถั่วลิสงโปรยลงไป แล้วผัดให้เข้ากัน  

    3) เด็ก ๆ ใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปวิทยากรผัดต่อโดยเคี่ยว จนเหนียว และแห้งพอ 
ที่จะป๎้นได้ ใช้เวลาประมาณ10 - 15 นาที แล้วพักไว้ 

1.2 ไส้เค็ม/ไส้ถั่วส่วนผสมที่ใช้ (ต่อหนึ่งห้องเรียน) 
1.2.1 ถั วเขียวเลาะเปลือก(ถั่วทอง)   1  ก.ก. 

1.2.2 น้้าตาลทราย    1  ถ้วยตวง 
1.2.3 เกลือปุน      1  ช้อนโต๊ะ 
1.2.4 หอมแดงซอย     1/2 ถ้วยตวง 
1.2.5 กระเทียมโขลกละเอียด   1/2 ถ้วยตวง 
1.2.6 พริกไทยปุน    1 ช้อนโต๊ะ 
1.2.7 หมูติดมัน    300 กรัม  

2. วิธีการเตรียมแป้ง/นวดแป้ง 
ส่วนผสมของแปูง 

2.1  แปูงข้าวเหนียว    1   ก.ก. 
2.2  แปูงท้าวยายม่อม    2 ถ้วยตวง. 
2.3  น้้าใบเตย     1  ถ้วยตวง 
2.4  น้้ากะทิ     2 ถ้วยตวง  
2.5  น้้าตาลทรายไม่ขัดสี    1  ถ้วยตวง  

  วิธีการท้า 
   เด็ก ๆ ชมการสาธิตวิธีการผสมและนวดแปูงให้เหนียวพอดี   

1) น้าแปูงข้าวเหนียวและแปูงท้าวยายม่อมเทลงไปในกะละมังแล้วเคล้าให้เข้ากัน 
2) เทน้้าตาลลงไปในแปูง 
3) เติมน้้ากะทิลงไปในแปูงทีละน้อย ทีละน้อย คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
4) ค่อย ๆ เทน้้าใบเตยลงไปในแปูงทีละน้อยเช่นกัน นวดแปูงให้เข้ากัน จนแปูงกับ 

น้้าตาลละลายเข้ากันดี  ถ้าแห้งไปให้เติมน้้ากะทิเรื่อย ๆ  นวดไปจนรู้สึกว่าแปูงเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่ติด
พาชนะ ถือว่าใช้ได้ แล้วพักไว้ 



38 
 

3. วิธีการเตรียมใบตอง 
3.1 วิทยากรปูาแสง ปูาสิทธิ์ แนะน้าใบตองที่ใช้ควรเป็นใบตองของกล้วยน้้าว้า (จะไม่ขม) 

และควรน้าใบตองไปตากแดดประมาณ 1-2 นาที ก่อนใช้ เพ่ือให้ใบตองอ่อนตัว พับง่าย ไม่แตก ฉีก ขาด   
 

3.2 วิทยากรสาธิตวิธีการตัดใบตองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วตัดมุมให้โค้งมนทั้ง 4 ด้าน  
ขั้นตอนนี้ ท่านวิทยากรและครูประจ้าชั้นควรดูแลอย่างใกล้ชิดหรือตัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ 

3.3 เด็ก ๆ อาสาสมัครออกมาหยิบใบตองที่ตัดเรียบร้อยแล้วไปแจกให้เพ่ือน ๆ และวิทยากร 
แนะน้าข้อควรระวังของการจับใบตองไม่ให้แตก / ขาดเสียหาย 

3.4 วิทยากรและครูประจ้าชั้นสาธิตการทาน้้ามันหมู/น้้ามันมะพร้าวลงไปในใบตองให้ทั่ว 
บริเวณตรงกลางของใบตอง  เด็ก ๆ ปฏิบัติตามจนเสร็จ แล้ววางไว้ที่ด้านหน้าตนเอง 

วิธีท้า/การด้าเนินกิจกรรม (ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) 
เด็ก ๆ ชมการสาธิตวิธีการท้าไส้เค็มจากวิทยากร และวิทยากรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ 

ลงมือปฏิบัติในการหยิบวัตถุดิบใส่ลงไปทีละอย่างตามข้ันตอน และให้อาสาสมัครทดลองผัดไส้ทีละคน โดยมีครู
ประจ้าชั้นคอยจัดระเบียบและดูแลอย่างใกล้ชิด  

1) น้าถั่วเหลืองซีกไปล้างให้สะอาด 3-4 น้้า แล้วแช่ทิ้งไว้ 1 คืน หรือไม่น้อยกว่า 3  
ชั่วโมงแล้วน้ามาล้างน้้าออกอีกครั้ง 2 น้้า ก่อนน้าไปนึ่งประมาณ 30 นาที แล้วน้ามาบดละเอียด 

2) น้าหมูติดมันล้างให้สะอาดแล้วน้าไปเจียวเอาน้้ามันออก แยกกากหมูกับน้้ามันพักไว้  
ส่วนกากหมูในไปสับหยาบใส่พาชนะเตรียมไว้ 

3) เจียวหอมแดง กระเทียม ลงไปผัดกับน้้ามันหมู ใส่น้้าตาลทราย พริกไทย เกลือปุน 
และ 

กากหมูผัดให้เข้ากันให้หอมแล้วน้าถั่วเหลืองบดละเอียดลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีพักไว้ให้เย็น ก็จะได้ไส้เค็ม
แสนอร่อย  (ใช้ไฟอ่อน) 

4) น้าไส้เค็มที่ผัดไว้ตักใส่พาชนะแบ่งให้เด็ก ๆ เพ่ือป๎้นเป็นก้อนกลม ๆ   
4. วิธีการห่อขนมเทียนแก้ว 

4.1 วิทยากร ปูาแสง และปูาสิทธิ์ สาธิตวิธีการป๎้นแปูง และป๎้นไส้หวาน  ไส้เค็ม ให้เป็น 
ก้อนกลม ๆ   

4.2 วิทยากรสาธิตการห่อขนมทีละขั้นตอนให้เด็ก ๆ ดูก่อน 1 รอบ  
4.3 วิทยากรและครูแบ่งแปูงให้เด็ก ๆ คนละ 1 ก้อน ให้นักเรียนไปคลึงบนใบตอง โดยใช้ 

นิ้วมือกดบี้ให้เป็นแผ่นแบนกลม ๆ เสมอกัน แล้วพักไว้ 
4.4 วิทยากรและครูตักไส้หวานให้เด็ก ๆ คนละ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วป๎้นเป็นก้อนกลม ๆ ด้วย 

ตนเอง  
 

4.5 เด็ก ๆ เริ่มห่อขนมตามวิทยากรทีละขั้นตอนอีกครั้ง ครูเข้าไปแนะน้าเด็กที่ท้าไม่ได้ 
ทีละคน 
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4.6 เมื่อเด็ก ๆ ห่อไส้หวานเสร็จแล้ว ให้วางไว้ด้านหน้าของตนเอง  และเตรียมห่อไส้เค็ม 
ต่อไป 

4.7 เด็ก ๆ รับใบตอง  แปูง  และไส้เค็ม  มาห่อตามข้ันตอนเหมือนเดิม จนเสร็จ  
4.8 ครูแนะน้าให้เด็ก ๆ หยิบขนมของตนเองทั้ง 2 ชิ้น เดินเป็นแถวออกมาเพ่ือน้าไปวางที่ 

ซ้ึงส้าหรับนึ่งขนมต่อไป 
 ขั้นสรุปผลการด้าเนินกิจกรรม 
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  

1. ระหว่างการรอขนมนึ่งจนสุก ครูประจ้าชั้นน้านักเรียนไปสรุปขั้นตอนการท้าขนมเทียน 
แก้วในห้องเรียน โดยวิธีสนทนาพูดคุย ตอบค้าถาม ร่วมกัน 

2. เมื่อขนมสุกแล้วครูน้ามาแจกเด็ก ๆ รับประทานทันที คนละ 2 ชิ้น (ไส้หวาน+ไส้เค็ม) 
3. เด็ก ๆ ผลัดกันออกมาแสดงความรู้สึกในการรับประทานขนมเทียนแก้วทั้ง 2 ชนิด ให้ 

ครูและเพ่ือน ๆ ฟ๎ง เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รสชาติ  ความเหมือน และความแตกต่าง 
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  

1. ระหว่างการรอขนมนึ่งจนสุก ครูประจ้าชั้นน้านักเรียนไปสรุปขั้นตอนการท้าขนมเทียน 
แก้วในห้องเรียน  โดยร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น ตอบค้าถาม และวาดภาพขั้นตอนการท้าขนมเทียนแก้วตาม
ความเข้าใจ  

2. เมื่อขนมสุกแล้วครูน้ามาแจกเด็ก ๆ รับประทานทันที คนละ 2 ชิ้น (ไส้หวาน+ไส้เค็ม) 
3. เด็ก ๆ ผลัดกันออกมาแสดงความรู้สึกในการรับประทานขนมเทียนแก้วทั้ง 2 ชนิด ให้ 

ครูและเพ่ือน ๆ ฟ๎ง เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รสชาติ ความเหมือน และความแตกต่าง  ฯลฯ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย-จีน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 
๒. เด็ก ๆ รู้จักวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท้าขนมเทียนแก้ว 
๓. เด็ก ๆ รู้จักขนมไทยเพ่ิมขึ้น 
๔. เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ได้  
๕. เด็ก ๆ สามารถท้างานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และกติกาข้อตกลงได้ดี  
๖. เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะรอคอย และมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
๗. เด็ก ๆ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ให้ผู้อื่นฟ๎งได้เข้าใจ 
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รวบรวมรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

  ขั้นที่ 3นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
   วิทยากรและครูทบทวนการด้าเนินกิจกรรม น้าผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
  ขั้นที่ 4 สรุปผลและประเมินผล (A) 
   ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรม รวบรวมส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผล
การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ  
 
 

แผนภูมิการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

ขัน้ที่ 2 
ดาํเนินงานตาม

กจิกรรม (D) 

ขัน้ที่ 3  

นิเทศ กาํกับ 

ตดิตาม (C) 

ขัน้ที่ 4  

สรุปผลและ

ประเมินผล (A) 

ขัน้ที่ 1  

วางแผน (p) 
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3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
ระบุผลการด้าเนินงานตามเปูาหมาย-ตัวชี้วัดที่ก้าหนดทั้งเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ 

 1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นทุกคน   

  2. นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖2ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นทุกคน 
  3. นักเรียนเกิดทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีข้ันตอน 

 4. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ทุกคนมีนิสัยรักการท้างาน  
5. นักเรียนทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้  
6. นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

เมื่อด้าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้าให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
บริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม    
 
๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนประสบความส้าเร็จ
ในการน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
นักเรียน  
๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นน้าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 - 
 

7.  ภาคผนวก(ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
 7.1 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 7.2 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
 7.3 ตารางการจัดกิจกรรม 
 7.5 หนังสือเชิญวิทยากร 
 7.6 รายงานผลโครงการ 
 7.7 ภาพถ่าย 
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การท่าขนมเทียนแก้ว (สูตรคณุยาย) 

 

 

การนวดแป้ง 
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การทาน้ ามันบนใบตอง 
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การสาธิตการห่อขนมเทียน 
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การปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงกลม 
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การสอนเด็ก ๆ ผัดไส้ขนม 
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นักเรียนฝึกห่อขนมเทียน 
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การผัดไส้หวาน 
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วิทยากรและคุณครูคอยดูและแนะน่าอย่างใกล้ชิด 

 

 

 



56 
 

 

 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม 
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ภาคผนวก 

 
 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน Best Practicesเรียนรู้คู่ภูมิป๎ญญา 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก้าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน อนาคต ประกอบกับมี
นโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพใน
รอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในสังกัด  ลงวันท่ี  16 พฤษภาคม 2561 

                       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก้าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส้าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก้าหนด มาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน  ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2 / 256๒ เมื่อวันที่ ๘พฤษภาคม ๒๕๖๒โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส้าหรับการส่งเสริมและก้ากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑0  เดือนพฤษภาคม  256๒      

                                                                           แสงเดือน  ภาคภูมิ 

                                          (นางแสงเดือน  ภาคภูมิ) 
                                    รองผู้อ้านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต้าแหน่ง 

                                     ผู้อ้านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตราฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ   ดี 

3. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
3.1 น้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
3.2 สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม 
3.3 สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 

4. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
4.1 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
4.2 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
4.3 ชื่นชม กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรักธรรมชาติ 
4.4 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

     2.5 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
     เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
      3.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
      3.2 เด็กมีความกตัญํูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
      3.3 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
      3.4 เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
      3.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
      3.6 เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. มีพัฒนาการด้านสติป๎ญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
   เด็กร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติป๎ญญาอยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
   4.1 ทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 
   4.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
   4.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
   4.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    4.5 ทักษะในการแสงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดี 
  1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
     1.1 สถานศึกษามีการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทท้องถิ่นสู่   

ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
     1.2. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง 
     1.3  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน้าไปพัฒนาและปรับปรุง  
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   - สถานศึกษามีการจัดให้ครูที่จบการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยประจ้าชั้นเรียนทุกชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  - สถานศึกษาจัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษา 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
   - สถานศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
5 .ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนประสบการณ์ 
  5.1 สถานศึกษามีการจัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 สถานศึกษามีการจัดโทรทัศน์ และ เครื่องเล่น DVD ให้กับห้องเรียนห้องละ ๑ ชุด 
6. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม 
   6.1 สถานศึกษามีการจัดประชุมคระกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   6.2 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   6.3 สถานศึกษามีการจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษาอย่างละ 1 แผน 
   6.4 สถานศึกษามีการจัดให้มีการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี และผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการ

ด้าเนินงานปีละ 1 ครั้ง 
  6.5 สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
  6.6 สถานศึกษามีการน้าคณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดี 
2. มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม  

2.1  ครรู้อยละ 85 ไดจ้ัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อย 
            ภาคเรียนละ 19 หน่วย 
      1.2 ครรู้อยละ 85 จัดท้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคน 
      1.3 ครรู้อยละ 85 จัดกิจกรรมแบบโครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
    - ครรู้อยละ 85 จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   - ครรู้อยละ 85 ออกแบบและผลิตสื่อการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ชิ้น 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
   4.1 ครรู้อยละ 85 ใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างน้อย 3 วิธี 
   4.2 ครรู้อยละ 85 สรุปและรายงานผลประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   4.3 ครรู้อยละ 85 มีการประเมินเฝูาระวังพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล (DSPM)อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   4.4 ครรู้อยละ 85 ท้าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  สังกัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

วันที่ประเมิน  7  เมษายน  พ.ศ. 2563 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ  ก้าลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี   ดีเลิศ   ยอดเยีย่ม 
 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1.มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

2.มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที ดีของสังคม  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  3  ข้อ 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. น้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย -  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน 
-  แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวัน 
-  แบบบันทึกการดืม่นม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
-  แบบสรุปผลการชั่งน้้าหนัก/ส่วนสูง 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
-  แบบบันทึกการทกสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. สมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสม - โครงการอนามัยโรงเรียน 
-  แบบบันทึกการดืม่นม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย 

- โครงการอนามัยโรงเรียน 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  5  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1.ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยส์ัมพันธ์ทีด่ีต่อเพื่อน  
ครูและผู้อื่น 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม -แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.ช่ืนชม กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรัก
ธรรมชาต ิ

-แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกจิกรรมร่วมกับผู้อื่น -แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

5.เด็กเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครวั ชุมชน และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที ดีของสังคม 

สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  6  ข้อ 
 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. เด็กมีความรบัผิดชอบและปฏิบตัิตนตามข้อตกลง -แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2  เด็กมีความกตญัํูกตเวที มมีารยาทปฏิบตัิตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. เด็กมีความซื่อสัตยส์ุจรติเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่มคีวามรูส้ึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

4. เด็กรู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

5. เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัตกิิจกรรมร่วมกับผู้อื่น -แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

6. เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
-อบ 01 และอบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  5  ข้อ 
 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. ทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปญ๎ญา 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมจีินตนาการ 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปญ๎ญา 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย -แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปญ๎ญา 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปญ๎ญา 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

5. ทักษะในการแสงหาความรูด้้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปญ๎ญา 
-อบ 01 และ อบ.02 
- แผนการจัดประสบการณ ์
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  สังกัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ประเมิน  7  เมษายน  พ.ศ. 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ :  
ระดับคุณภาพ  ก้าลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

2.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

5.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนประสบการณ ์  บรรล ุ ไม่บรรล ุ

6.มีระบบการบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  3  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1.สถานศึกษามีการจดัท้าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบรบิทท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียนปีการศึกษาละ 1 เลม่ 

-  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562 
1 เล่ม  
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- ภาพที่เกี่ยวข้อง 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

  2. สถานศึกษาจัดใหม้ีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปีละ 1 ครั้ง 

- แบบสอบถามการประเมินหลักสตูร
สถานศึกษา 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมนิผลการใช้
หลักสตูรสถานศึกษาเพื่อน้าไปพัฒนาและ
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
ปีละ 1 ครั้ง 

-  แบบสอบถามการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน 1 ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษาจดัครูที่จบการศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัยหรือครูทีผ่่านการอบรมการจัด
ประสบการณ์ส้าหรับเด็กปฐมวัยประจ้าช้ันครบ
ทุกช้ันเรียนและจัดหาบุคลากรสนบัสนุนเพื อ
พัฒนาศักยภาพนักเรยีน 

-แฟูมเอกสารข้อมลูบุคลากร 
-วุฒิการศึกษาของครู 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

    

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  1  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษาจดัให้ครไูดร้ับการอบรม 
พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ออย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศกึษาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

-แบบบันทึกการเข้ารับการอบรมของ
บุคลากร 
-โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
- โครงการครดูีเด่น 
- รายงานโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  1  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 

 

- สถิติการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
-ทะเบียนแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก
ห้องเรียน 
-จ้านวนมุมประสบการณ์ในห้องเรยีนทุก
ห้องเรียนมไีม่น้อยกว่า 4 มุม 
-  แบบบันทึกการผลิตสื่อการสอน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนประสบการณ ์
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  2  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

   1. สถานศึกษามีการจัดท้าระบบข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

- แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบงาน
สารสนเทศ 

- ค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
- แฟูมทะเบียนข้อมูลนักเรียน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

  2.สถานศึกษามีการจัดโทรทัศน์ และ เครื่องเล่น 
DVD ให้กับห้องเรียนห้องละ ๑ ชุด 

-  แบบส้ารวจโทรทัศน์และเครื่องเล่น DVD 
ภายในห้องเรียน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6  มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้มีส่วนร่วม 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  6  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

๑. สถานศึกษาจดัประชุมคระกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ2 ครั้ง 

- วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- รายงานโครงการ 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. สถานศึกษามีการจดัประชุมผู้ปกครองนักเรียน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.สถานศึกษามีการจดัท้าแผนพัฒนาการศึกษา 4 
ปี แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 
อย่างละ 1 แผน 

- แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี  
- แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  
- แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 
- เล่มรายงานประเมินตนเอง SAR 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

  4. สถานศึกษามีการจัดใหม้ีการด้าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ้าปี และผูร้ับผิดชอบมีการ
รายงานผลการด้าเนินงานปลีะ 1 ครั้ง 

- ค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าเนินงาน 
ตามแผน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

5. สถานศึกษามีการจดัตั้งชมรมผูป้กครองนักเรียน - วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
- โครงการชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
- ระเบียบชมรม 
- แฟูมสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

  6. สถานศึกษามีการน้าคณะกรรมการสถานศึกษา
ไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 

- วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
- โครงการชมรมผู้ปกครองนักเรียน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 



71 
 

 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  สังกัดเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ประเมิน  7  เมษายน  พ.ศ. 2563 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ:  
ระดับคุณภาพ  ก้าลังพัฒนา   ปานกลาง  ดี     ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
2.สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่น และปฏิบัตไิด้อย่างมีความสุข  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
3.จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  บรรล ุ ไม่บรรล ุ
4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.1  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  3  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

๑. ครรู้อยละ 85 จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน  และมีการท้า
แผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสตูร
สถานศึกษาอย่างน้อย 
ภาคเรยีนละ19 หน่วย 
 

-  แผนการจัดประสบการณ ์
-  บันทึกการส่งแผนการจดัประสบการณ ์

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

2. ครูร้อยละ 85 จัดท้าวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็น
รายบุคคลครบทุกคน 
 

-  แฟูมบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบคุคล 
ประจ้าช้ันเรียน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ครูร้อยละ 85 จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

- แบบบันทึกการส่งโครงงาน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง เล่น และปฏิบัตไิด้อยา่งมีความสุข 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  1  ข้อ 

 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1.. ครรู้อยละ 85 จัดมมุประสบการณ์ใน
ห้องเรียนอย่างน้อย 4 มุม 

 

-  แบบส้ารวจการจดัมุมประสบการณใ์น
ห้องเรียนทุกห้องเรียน 
- ภาพมุมต่างๆในห้องเรียน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  1  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. ครูร้อยละ 85 ออกแบบและผลิตสื่อการสอน
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 4 ช้ิน 

 

-  แบบบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน 

-  ภาพสื่อการสอน 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัด 
                                  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
สถานศึกษาก้าหนดมาตรฐานจ้านวน  4  ข้อ 

 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ผลการประเมิน 

1. ครูร้อยละ 85 ใช้วิธีในการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงอย่างน้อย ๓ วิธี 

-เครื่องมือประเมินผลพัฒนาการ เช่น 
 แบบสังเกต แบบสอบถาม 
 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒. ครรู้อยละ 85 สรุปและรายงานผลประเมิน
พัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

-แบบประเมินพัฒนาการ อบ.01- อบ.02  บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ครูร้อยละ 85 มีการประเมินเฝูาระวัง
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล (DSPM) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-แบบประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 
(DSPM 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 

4. ครูร้อยละ 85 ท้าวิจัยในช้ันเรยีน 
อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 

-แบบบันทกึการส่งงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เล่มรายงานวิจัยในช้ันเรียน 

 บรรลุ ไม่บรรลุ 
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