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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

   ในปการศึกษาที่ผานมา แมวาจะมีสถานการณการแพรระบาดของโควิ-19  ทางโรงเรียนก็มีการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การเรียนใหสอดคลองกับสถานการณ เปนกิจกรรมที่แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการจัดทําเอกสารเปนแบบฝกหัด เรียนรูผานระบบออนไลน เชน โป

แกรมแอปพลิเคชั่น Zoom Seesaw kahoot และ www.code.org นอกจากนี้ยังมีการเรียนรูผานคลิปวิดิโอการอานออกเสียงภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ซ่ึงในทุกดานจะเนนกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทะิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากที่กลาวมาขางตน ยังมีการฝก

ทักษะกระบวนการคิดผานการปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมทักษะชีวิต โครงงานกิจกรรมบูรณาการ 

    ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนการทํางานและกิจกรรม โดยเนนการเวนรtยะหางเพื่อความปลอดภัย การ

ประชุมผูปกครอง ปรับเปล่ียนเปนการสื่อสารผานแอปพลิเคชั่นไลน การประชุมครูมีการลดจํานวนผูประชุมตามความเหมาะสม รูปแบบการสั่งงานใช

ระบบออนไลน ทําใหมีความสะดวกและปฏิบัติไดรวดเร็วขึ้น การจัดดูแลความปลอดภัยประจําวัน มีการจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จุดลางมือ และ

เพ่ือใหการบริหารงานที่มีความราบรื่นไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาดานสภาพคลองทางการเงินของสถานศึกษา 

    ในดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหมีการพัฒนาครูไดรับการอบรมออนไลน พัฒนาการเรียนการสอนโดยผาน

กระบวนการ PLC นํากระบวนการจัดการเรียนการสอน Active learning ในรูปแบบ Co-5STEP และ EF มาสอดแทรกในกระบวนการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู สนับสนุนใหครูใชส่ือเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป อาทิ

การสรางแบบฝกทักษะการอานผานคลิปวิดิโอ แอปพลิเคชั่น Kahoot  Zoom Seesaw Power point และ Coding ทั้งนี้ยังมีการสงเสริม

สวัสดิการใหแกครูอยางตอเนื่องเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิ วันเกิด วันขึ้นปใหมจีน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน จัดบริการอาหาร

กลางวัน และจัดหาชุดแบบฟอรมโรงเรียนใหแกคณะครู

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : สมาคมสตรีไทย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100620

ที่อยู (Address) : 62 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : - เพชรบุรี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ถนนเพชรบุรี เขต/อําเภอ (District) : ราชเทวี

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10400

โทรศัพท (Tel.) : 022157335 โทรสาร (Fax.) : 022153713

อีเมล (E-mail) : samakomsa@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : samakhomsatreethai.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนสมาคมสตรีไทยแฟนเพจ

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. กิจกรรม เก็บ เก็บ เก็บ

2. กิจกรรมบัดดี้ที่รักแตงสวยชวยเพ่ือน)

3. กิจกรรมวินัยเชิงบวก

4. กิจกรรมทัศนศึกษา

5. กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร

6. กิจกรรมนิทานเลมโปรด (ยืม-คืน นิทาน ประจําสัปดาห)

7. กิจกรรมยามเชา

8. ครอบครัวสุขสันตรวมกันสรางสรรคภาพ

9. กิจกรรมการเรียนรู ในรูปแบบ R.E.A.D. MODEL โดยใชนิทานประกอบการเรียนรู 

่ ้
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย ฝกใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับความเปนไทย ความแตกตางของวัฒนธรรมและปฏิบัติตอกัน โดยไมแบงแยก

2. จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการบุรณาการกระบวนการเรียนรู โดยใชทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี อยาง

ตอเน่ือง

3. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความมั่นใจและกลาแสดงออก

4. จัดกิจกรรมในรูปแบบ R.E.A.D.MODEL โดยใชนิทานประกอบการเรียนรู อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ

5. จัดหาวิทยากร หรือสงครูอบรมเกี่ยวกับการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเน่ือง

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : Project Approach รูปแบบการจัดกิจกรรม Read Model โดยใชนิทานเปนหลัก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนน

เด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย

- Project Approject รูปแบบ Read Model โดยใชนิทานเปนหลัก

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

้ ่
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1. ผลการสอบ Rt ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563

2. ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563

3. โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาไทย

4. โครงการหมวดวัฒนธรมและสิ่งแวดลอม

5. โครงการกลุมสาระคณิตศาสตร

6. โครงการกลุมสาระภาษาตางประเทศ

7.  โครงการกลุมสาระสรางสรรคพัฒนา

8. โครงการฝายวิชาการ

9. โครงการฝายกิจการนักเรียน

10. โครงการฝายบุคลากรและความสัมพันธชุมชน

11. โครงการฝายอาคารสถานที่

12. โครงการกิจกรรมทักษะชีวิต

13. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

14. โครงการวัดและประเมินผล

15. โครงการจัดทําและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู

16. โครงการนิเทศการสอน

17. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

18. โครงการบูรณาการการเรียนรูในรูปแบบ STEM เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน

2. โรงเรียนมีการจัดนิเทศการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เขามาในระบบและพัฒนาตอยอดใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น

3. สงเสริมใหครูเขารับการอบรมในระบบ Online เพิ่มมากขึ้น เพื่อนํามาขยายผลสูเพื่อนครูและสงผลที่ดีตอผูเรียน

4. มีการปรับปรุงโครงสรางการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อมุงสูการสอบ RT

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทยผานคลิปวิดีโอ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการพัฒนาการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดีโอ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิเพ่ือมุงสูการสอบ RT

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

้ ่
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

(........จินตนา ธรรมวานิช........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : สมาคมสตรีไทย (-)

รหัสโรงเรียน : 1110100620

ที่อยู (Address) : 62 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : - เพชรบุรี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ถนนเพชรบุรี เขต/อําเภอ (District) : ราชเทวี

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10400

โทรศัพท (Tel.) : 022157335 โทรสาร (Fax.) : 022153713

อีเมล (E-mail) : samakomsa@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : samakhomsatreethai.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนสมาคมสตรีไทยแฟนเพจ

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ความรู     คูคุณธรรม

วิสัยทัศน

พัฒนาทักษะชีวิต  คิดอยางสรางสรรคโดยใชเทคโนโลยี ปฏิบัติตนดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข

พันธกิจ

ระดับปฐมวัย

1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่เหมาะสมกับวัย

2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหมีความทันสมัย สอดคลองกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และบริบทของสถานศึกษา

3. พัฒนาการบริหารการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. สงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนใหโดดเดน

6. สงเสริมเด็กใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสบการณตรงและสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

7. จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเน่ือง

8. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพและพลานามัยใหกับเด็กทุกคน

9. เปดโอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่หลากหลาย

10. เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

11. ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีน้ําใจ รักความเปนไทย

12. สนับสนุนชุมชนเขามามีสวนรวมไดใชสถานที่ในการทํากิจกรรมในดานตาง ๆ

13. จัดหาทรัพยากร ส่ือ อุปกรณ ที่สงเสริมการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ ไดอยาง

สมดุล มีบริการสนามเด็กเลนพรอมอุปกรณเพื่อเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาของเด็กในทุก ๆ ดาน

14. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน

15. สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหรมรื่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด

ระดับขั้นพื้นฐาน

ดานวิชาการ 

1. พัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรู และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห และแกปญหาไดตามศักยภาพ

3. สงเสริมการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหแกนักเรียน

4. สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเนนนักเรียน เปนผูปฏิบัติจริง

5. สงเสริมการใชหองประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

6. สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาส เขารวมการแขงขันทางวิชาการ เพื่อเสริมสรางประสบการณดานการเรียนรู

ดานบุคลากร/ความสัมพันธชุมชน

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย มีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น และทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหแกนักเรียน

2. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

3. พัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ จริยธรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศ
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ดานกิจการนักเรียน

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพและพลานามัยใหกับนักเรียนทุกคน

2. เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล

3. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

4. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีทักษะชีวิตพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ําใจ รักความเปนไทย

6. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความตระหนักและบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัวและสังคม

ดานธุรการ/อาคารสถานที่

1. สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชสถานที่

2. ปรับปรุงหองประกอบการตาง ๆ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียน

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนของโรงเรียน

4. สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

เปาหมาย

ระดับปฐมวัย

1. โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่เหมาะสมกับวัยและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

2. ครุไดรับการสงเสริมใหมีความรู ความสามารถดานการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

3. ครูสรางโอกาสและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณผานการเลน การลงมมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมดุลและมีความสุข

4. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ระดับขั้นพื้นฐาน

ดานวิชาการ 

1. ทุกปการศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานความใฝรู และการมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามศักยภาพ

ของผูเรียน

2. ทุกปการศึกษา นักเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินของโรงเรียนรอยละ 60 ในกลุมสาระการเรียนรู

3. ทุกปการศึกษา นักเรียนทุกคนมีพัฒนาดานการอานคิดวิเคราะห และเขียน มีความริเริ่มสรางสรรคตามศักยภาพของนักเรียน

4. ทุกปการศึกษา นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู

5. นักเรียนทุกคนใชหองประกอบการและแหลงเรียนรูอื่น ๆ  ในการแสวงหาความรูและประสบการณ

6. ทุกปการศึกษามีการสงเสริมนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะตามความสามารถ

ดานธุรการ/อาคารสถานที่

1. ทุกปการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหองประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชนตอการเรียนรูอยางนอยปละ 2 ครั้ง

2. มีการตรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑภายในอาคาร และบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงใหอยูในสภาพที่เอื้ออํานวยและพรอมใชประโยชน

3. มีการปรับระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปนปจจุบันในทุก ๆ ป

4. มีการปรับภูมิทัศนของโรงเรียนที่รมรื่น สวยงามในทุกปการศึกษา

ดานกิจการนักเรียน

1. นักเรียนรอยละ 90 ของโรงเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี

2. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตามความถนัด และความสามารถของแตละบุคคล

3. นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูจากประสบการณตรงท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
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4. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมปลูกฝงใหนักเรียนมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

5. นักเรียนรอยละ 80 มีจริยธรรม คุณธรรม และรักความเปนไทย

6. นักเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมที่มีสวนชวยสนับสนุนในเรื่อง การบําเพ็ญประโยชน ตอครอบครัว โรงเรียนและสังคม

ดานบุคลากร/ความสัมพันธชุมชน

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองเครือขายรอยละ 80 มีสวนรวมในการเขาประชุมวางแผนการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู

ใหกับสถานศึกษา

2. ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เขามาจัดกิจกรรมและเสริมความรู ประสบการณใหกับนักเรียนไมนอยกวา 8 ครั้ง  ในแตละปการศึกษา

3. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ จริยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับปฐมวัย

1. พัฒนาคุณภาพของเด็กใหมีพัฒนาการพรอมท้ัง 4 ดาน

2. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

3. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และควบคุมการแสดงออกทางอารมณได

4. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

5. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ระดับขั้นพื้นฐาน

ดานวิชาการ

1. จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกดาน โดยมุงเนนประสบการณตรง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนดานความใฝรู และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

3. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมบูรณาการ การสอนโดยการจัดประสบการณตรง การสอนแบบรวม

คิดแกปญหาใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนและการเรียนรู

4. จัดกิจกรรมฝกคิดวิเคราะหและแกปญหาที่หลากหลาย เชน การทําโครงงาน จัดกิจกรรมบูรณาการแนวพหุปญญา

5. นักเรียนใชเทคโนโลยีในการสรางชิ้นงาน

6. จัดหองประกอบใหพรอมเพ่ือเอื้อตอการเรียนรู

7. เตรียมพรอมนักเรียนที่มีความสามารถดานตาง ๆ

ดานกิจการนักเรียน

1. การตรวจสุขภาพรางกาย ตรวจสุขภาพฟน และใหภูมิคุมกันโรค ประจําป จัดกิจกรรมออกกําลังกาย และเนนถึง พิษภัยของยาเสพติด ทั้งจัด

โภชนาการที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

2. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชมรมตาง ๆ ตามความสนใจ

3. จัดแหลงเรียนรูที่เปนประสบการณตรง และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู สอดแทรกการวิเคราะหหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในทุกกลุมสาระ จัดกิจกรรมสงเสริมการใชชีวิตบนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

5. จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักเรียนอยางตอเน่ือง และจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก และปลูกฝงความเปนไทยใหเกิดกับนักเรียน และ

นักเรียนสามารถแสดงออกไดอยางถูกตองเหมาะสม

6. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวม ดูแลและพัฒนาโรงเรียน พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนตอ

สาธารณชน
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ดานบุคลากร / ความสัมพันธชุมชน

1. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการผูปกครองเครือขาย

2. เปดโอกาสใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมความรู และประสบการณใหแกนักเรียน

3. จัดอบรมศึกษาดูงาน

ดานดานธุรการ / อาคารสถานที่

1. ปรับปรุงหองประกอบเพื่อเอื้อประโยชนใหนักเรียนไดใชเปนแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

2. ตรวจสภาพและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑทุกภาคเรียน

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบสารสนเทศ

เอกลักษณ

มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ

อัตลักษณ

เนนความเปนไทยในดานภาษาและมรรยาท
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 11 5 - - 16

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 11 13 - - 24

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 17 16 - - 33

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 14 16 - - 30

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP - 53 50 - - 103

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 14 15 - - 29

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 10 10 - - 20

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 16 17 - - 33

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 2 11 21 - - 32

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 2 21 22 - - 43

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 2 16 18 - - 34

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 11 หองเรียน EP - 88 103 - - 191

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 141 153 - - 294
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว จินตนา ธรรมวานิช

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 6 - - - 6

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 26 - 2 - 28

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 33 - 2 - 35

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน - 33 - 2 - 35

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 16 1 16:1 16:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 6 87 6 15:1 15:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 11 191 28 7:1 18:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 6 - - - 6

ภาษาไทย - - 4 1 5

คณิตศาสตร - - 3 1 4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 3 4

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 1 3

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 0 2

ศิลปะ - - 2 1 3

การงานอาชีพ - - 1 0 1

ภาษาตางประเทศ - - 2 0 2

รวม 6 - 17 7 30

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 2 2

- เนตรนารี 2 2

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 12 12

กิจกรรมแนะแนว - -

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 16 16
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 3 12 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 3 12 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 6 24 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพของเดกใหมีพัฒนาการพรอมท้ัง 4 ดาาน

โครงการ

1. เพื่อนชวยเพ่ือน(เก็บ เก็บ เก็บ)

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีน้ําใจคอยชวยเหลือในการเก็บของเขาที่

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กมีน้ําใจคอยชวยเหลือในการเก็บของเขาที่ทั้งของตนเองและชวยเหลือเพื่อนรวมหองเรียน จดจําสิ่งของตนเองได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. เพืื่อนชวยเพ่ือน (บัดดี้ที่รักแตงตัวสวยชวยเพื่อน)

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กปฐมวัยปที่ 2 เปนผูที่มีจิตสาธารณะชวยเหลือผูอื่น/ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม แตในชวงสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโควิด-19 และเปนการลดปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดในสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563 จึงไมไดดําเนิน

โครงการน้ีอยางตอเน่ือง เวนแตในชวงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการผอนปรนใหทํากิจกรรมตามปกติได

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กปฐมวัยปที่ 2 เปนผูที่มีจิตสาธารณะชวยเหลือผูอื่น/ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม ไดชวยเหลือเพื่อนใน

การแตงตัว เชน ติดกระดุม สวมเส้ือ กางเกง เปนบางโอกาสที่อยูภาวะใหมีการผอนปรนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการดังกลาว

จะไดดําเนินการอยางตอเน่ืองในปการศึกษาตอไป

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. สรางวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม

ผลสําเร็จ

86.67 : เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม คิดและปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีจิต

สาธารณะที่อยากปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองคํานึงถึงขอปฏิบัติรวมกันในหองเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. ทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : เพ่ือใหเด็กช้ันปฐมวัยปที่ 1-3 มีโอกาสไดออกไปศึกษานอกสถานที่ ใหไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง ฝกใหเด็กรูจักการสังเกต

สอบถาม แกปญหาเมื่อตองพบกับบุคคลและสภาพแวดลอมที่แตกตางจากโรงเรียนและรูจักสถานที่สําคัญในชุมชนใกลบริเวณที่ตั้งของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : ด็กช้ันปฐมวัยปที่ 1-3 ไดอออกไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง รูจักการสังเกต สอบถาม รูจักการพูดคุยกับ

บุคคลพบเจอ ปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย เช่ือฟงวิทยากรขณะใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ จดจําเสนทางระหวางสถานศึกษาไปยังสถานที่ตาง ๆ ได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

่ ่
Page 18 of 69



ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. สนุกกับวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

85.00 : เด็กช้ันปฐมวัยทุกคนไดเขารวมกิจกรรม ไดรับความรูและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ผานการลงมือปฏิบัติจริงและ

ช่ืนชอบกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนไดเขารวมกิจกรรม ไดรับความรูและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ผานการลงมือปฏิบัติจริงและ

ช่ืนชอบกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ เลาถายทอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนสูเพื่อนและเลาถายทอดไปยังผูปกครองได

เปนการสะทอนความรูสึกของเด็กไดเปนอยางดี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. นิทานเลมโปรด (ยืม-คืน นิทานประจําสัปดาห)

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมและชื่นชอบกิจกรรมรอยละ 95.40 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา เด็กไดรูจักคิด รูจักทํา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน พัฒนาการทางดานทักษะทาง

ภาษา ทั้ง การฟง การพูด การอานและการเขียน ปลูกฝงคุณลักษณะความรักความผูกพันเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและเกิดการ

ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคและมีความสุข

ผลสําเร็จ

98.17 : เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมและชื่นชอบกิจกรรมรอยละ 95.40 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน

รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา เด็กไดรูจักคิด รูจักทํา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน พัฒนาการทางดานทักษะทาง

ภาษา ทั้ง การฟง การพูด การอานและการเขียน ปลูกฝงคุณลักษณะความรักความผูกพันเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและเกิดการ

ทํางานรวมกันอยางสรางสรรคและมีความสุข เด็กจดจําเรื่องราวนิทานที่ตนเองประทับใจ เลาถายทอดไดตามวัย สะทอนความรูสึกจากการฟงนิทาน

ไดอยางหลากหลาย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

่
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. กิจกรรมยามเชา

คาเปาหมาย

90.00 : เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กช้ันปฐมวัยปท่ี 1-3 ใหเปนผูมีทักษะทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงนิสัย

รักการอานของเด็ก

ผลสําเร็จ

94.25 : เด็กช้ันปฐมวัยปที่ 1-3 เปนผูมีทักษะทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนมีนิสัยรักการอาน เลาสะทอนความคิด แสดงความคิด

เห็นแลกเปล่ียนระหวางกันได ตลอดจนทํากิจกรรมที่สอดคลองกับการทํากิจกรรมในแตละครัั้ง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. ครอบครัวสุขสันตรวมกันสรางสรรคภาพ

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมและชิื่นชอบกิจกรรมนี้ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา สงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เด็กรูจักคิด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจักการทํางานรวมกับผูอานไดอยางมี

ความสุข

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมและชิื่นชอบกิจกรรมนี้ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา สงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เด็กรูจักคิด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีพัฒนาการดานศิลปะตามวัยและเปน

ลักษณะของเด็กรายบุคคล รูจักการทํางานรวมกับผูอานไดอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

่
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น

โครงการ

1. โครงการสงเสริมทักษะกาษาไทย

คาเปาหมาย

80.00 : เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาไทย ท้ังดานการฟง การพูด การอาน การเขียน เปนผูมีนิสัยรักการอาน มีความสนใจคนควา ใฝเรียนรู รูจัก

นําขอมูลที่ไดจากการคนความาปรับใชในการเรียน และใชในชีวิตประจําวันของตนเองได ผูเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาในภาษาไทยอันเปน

ภาษาประจําชาติไทย อนุรักษภาษาไทยไวเปนมรดกทางภาษาไทย ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดถูกตองทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน

และผูเรียนเปนผูมีมรรยาทในการฟง การพูด การอานและการเขียน

ผลสําเร็จ

98.69 : โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่สงเสริมทางดานภาษาไทยหลายกิจกรรม ซึ่งมีผลสําเร็จโดยใชแบบ

ประเมินดานความพึงพอใจรายกิจกรรม ดังนี้ ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 96.00 มีความสามารถในการเขียนคําศัพทเขียนคํา

ศัพทภาษาไทยและเขียนคําอาน รอยละ 96.00 มีผลการคัดลายมือที่ดีขึ้นจากการทํากิจกรรมพัฒนาลายมือ รอยละ 97.47 ไดเรียนรูบทรอยกรองที่

เหมาะสมกับระดับความรูของแตละช้ัน ไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การต้ังคําถาม ตอบคําถาม การเขียนแสดงความคิดเห็น การวาดภาพ

บรรยายบทรอยกรอง การเขียน Mind Mapping รอยละ 99.06 ไดเขารวมกิจกรรมเขียนบัตรอวยพรบอกรักแมเนื่องในวันแมแหงชาติ เปนการสราง

ความรักความผูกพันระหวางแมลูก รอยละ 100 ไดทํากิจกรรมสงเสริมการอานการเขียนที่หลากหลาย ทั้งการแตงเรื่องจากภาพ การแตงประโยค

การตั้ง-ตอบคําถามส้ัน ๆ เขียน Mind Mapping เปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเขียนไดเปนอยางดี รอยละ 100 ผูเรียนไดเขารวมการ

แขงขันปริศนาอักษรไขว เกิดทักษะการคิดวิเคราะห การคิดคนคําศัพทใหม รอยละ 100 ผูเรียนไดเขารวมการแขงขันเปดพจนานุกรม เปนการ

ทดสอบความรูความเขาใจในการใชพจนานุกรม ซึ่งพบวาผูเรียนใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคําศัพทไดเปนอยางดี รอยละ 98.59 ไดอาน

ศึกษาหาความรูจากสารานุกรมไทยตามหัวขอตาง ๆ รวมตอบคําถามประจําเดือน เปนการใชเวลาวางในการแสวงหาความรู สรางนิสัยใฝเรียนรูและ

สงเสริมนิสัยรักการอาน รอยละ 98.49 ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน The Pizza company ไดอานหนังสือหลาก

หลายประเภท เขียนเนื้อหาที่ประทับใจ สรุปเรื่องยอ วาดภาพ เปนการปลุกฝงนิสัยรักกอาน รอยละ 99.09 เกิดทักษะการอานออกเสียงภาษาไทยที่

ถูกตอง อานออก อานคลอง จากการรวมกิจกรรมฝกอานออกเสียงคําศัพทยามเชาเปนรายบุคคล รอยละ 99.58 เห็นความสําคัญของภาษาไทย เกิด

ทักษะดานพูดส่ือสาร มีความกลาแสดงออก มีแรงบันดาลใจในการอยากเปนผูนําเสนอการพูดกิจกรรมนักขาวจิ๋ว และรอยละ 97.27 ผูเรียนมีความ

ประทับใจและชื่นชอบกิจกรรมสําคัญดานภาษาไทย อาทิวันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ ซึ่งผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการแสดงละคร

จินตลีลาประกอบเพลง การโตวาที การเลานิทาน หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆที่จัดไปตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบัน รอยละ 99.54 ได
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รับการสงเสริมพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาไทย ผานคลิปวิดิโอ เปนการฝกฝนทักษะการอานออกเสียงอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซึ่งสรุปใน

ภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย ปการศึกษา 2563 คิดเปนรอยละ 98.69

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

2. โครงการหมวดภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ ดานการฟง การอาน การพูด การเขียน เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ทําใหเกิด

การเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานกลุม เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน

เพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ผลสําเร็จ

92.24 : รอยละ 100 ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 เขารวมกิจกรรมอานออกเสียงคําศัพท วลี ประโยคภาษาอังกฤษยามเชา ผูเรียนไดรับการ

ฝกฝนการอานออกเสียง ไดรับความรูเกิดทักษะการอาน อานคลอง ออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน รอยละ 90.76 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5-6 ไดเขารวมหาความหมายของคําศัพทไดเหมาะสมกับความสามารถของตนและนําทักษะที่ไดไปใชในการอานและเขียน รอยละ 89.92 ของผู

เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหจากปริศนาคําทายที่กําหนด รอยละ 88.44 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

เลือกใชคําศัพทไดอยางหลากหลายเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง เพื่อนําไปใชพัฒนาดานภาษาอังกกฤษใหมากขึ้น รอยละ 97.12 ของผูเรียนชั้น

เตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเรียนรูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยและชาวตะวันตกของกิจกรรมคริสตมาส และ

รอยละ 88.30 ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอ คิด

เปนรอยละ 88.30 ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการหมวดภาษาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 92.24

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

่ ่
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ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการกลุมสาระคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีทักษะดานการคิดคํานวณ ใชเหตุผลในการแกปญหา มีความคิดที่หลากหลาย นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใชเหตุผลใน

การแกปญหา นําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผลสําเร็จ

97.02 : โครงการกลุมสาระคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่สงเสริมทางดานคณิตศาสตร ซึ่งมีผลสําเร็จโดยใชแบบประเมินดาน

ความพึงพอใจรายกิจกรรมของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ดังนี้ รอยละ 95.50 มีความสามารถในการคิดในใจ คิดไว คิดคลอง รอยละ

98.58 มีความสามารถในการทําคณิตจินตนาการ โดยแขงขันนักเรียนในทุกระดับชั้น ใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รอยละ 97.35 มีความสามา

มารถในการทําคณิตคิดเรวจากคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการประยุกตใชคณิตศาสตร รวมกับการคิดเลขเร็วจากคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการประยุกตใช

คณิตศาสตรรวมกับวิชาอื่น รอยละ 96.64 มีความสามารถในการแขงขันโจทยปญหาคณิตศาสตร เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณและหาคําตอบจาก

โจทยปญหาได ซ่ึงผลสําเร็จในภาพรวมของโครงการกลุมสาระคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 97.02

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการหมวดวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม

คาเปาหมาย

85.00 : เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตาม

พิธีกรรมทางศาสนา มีความสนใจใฝศึกษาหาความรู ท้ังติดตามขาวสารเหตุการณและเทคโนโลยีรอบตัว สามารถนําขอมูลเผยแพร นําเสนอความรุ

แกผูอ่ืน เปนผูมีมารยาทแบบไทย มีความรักมีความภาคภูมิใจและรักษาสิ่งบรรพบุรุษไทยสรางสรรคไว ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักการคิดวิเคราะห วางแผนการทํางานทํากิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข รอยละ 80

ผลสําเร็จ
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96.93 : ผูเรียนรอยละ 99.01 มีความรูความเขาใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทย มีความรูสึกรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหา

กษัตริยไทย และปฏิบัติตนเปนคนไทยที่ดีในวิถีประชาธิปไตย ผูเรียนรอยละ 94.44 มีทักษะในการใชภาษาและเทคโนโลยีในการติดตามขาวสาร

เหตุการณความรอบรูและทันตอเหตุการณ รอยละ 100 มีความรูความเขาใจและพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา และผูเรียนรอย

ละ 94.20 นําความรูความเขาใจเก่ียวกับมรรยาทไทย ไปใชในชีวิต ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

คิดเปนรอยละ 96.93

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. โครงการดานการวัดและประเมินผล

คาเปาหมาย

85.00 : เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนทุกคน นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพดานการเรียนรูของผูเรียน พัฒนา

ศักยภาพดานการสอนของครู มีการวิเคราะหขอสอบ นําผลการวิเคราะหมาปรับขอสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดรายวิชา

หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสต ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและประวัติศาสตร) เพื่อใหขอสอบมีความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐาน ซึ่งขอสอบ

เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวัดและประเมินผูเรียน ทําใหผุปกครองไดรับทราบความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนในแตระดับชั้นของแตละภาคปการ

ศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : ผลสําเร็จเชิงคุณภาพในภาพรวม ผุเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีคะแนนเฉล่ียทุกกลุมสาระคิดเปนรอยละ 82.71

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการภาษาจีน

คาเปาหมาย

50.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 พูดและเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชถอยคํา นําเสียง และกิริยาทาทางตามมรรยาทสังคม

ในสถานการณตาง ๆ ได คิดเปนรอยละ 50

ผลสําเร็จ

55.41 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3-6 พูดและเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชถอยคํา นําเสียง และกิริยาทาทางตามมรรยาทสังคม

ในสถานการณตาง ๆ ได คิดเปนรอยละ 55.41

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการสงเสริมทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

80.00 : เพ่ือเปนการฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรุอยางตอเนื่อง กระบวนการทํางานเปนกลุม การอยูรวมกันในสังคม สรางเสริม

สัมพันธภาพอันดีระหวางบุคคล สามารถวางแผนและแกปญหาในการทํางาน สรางสรรคผลงานดวยตนเอง สามารถนํากระบวนการคิด การทํางาน

และประสบการณจากการปฏิบัติจริงไปใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

85.00 : ผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรุดวยตนเอง ฝกการแกปญหาและรูจักการวางแผนในการทํางานรวมกัน ผูเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง

ดวยตนเอง ในขณะลงมือปฏิบัติมีความสนุกสนาน มีทักษะในกระบวนการทํางาน มีการวางแผนและปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแกปญหาเฉพาะหนา

ได
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

8. โครงการแนะแนว

คาเปาหมาย

90.00 : เพ่ือชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และประชาสัมพันธคุณภาพของ

โรงเรียนในการเตรียมความพรอมใหผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาตอ สรางความมั่นใจการเลือกสถานศึกษาตาม

ความสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีสวนรวมในกิจกรรม สรางเสริมความมั่นใจในการเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสม และมีความชัดเจนเกี่ยวกับ

แนวทางในการเลือกสถานศึกษาตามความใจในและความสามารถของตนเอง คิดเปนรอยละ 100

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

9. โครงการพัฒนาการทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอ อยางถูกตองและรองเพลงไดถูกตอง
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ตามจังหวะทํานอง คิดเปนรอยละ 80

ผลสําเร็จ

88.60 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 อานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอไดถูกตองตามจังหวะทํานองพรอมกับการฝกใหได

รูจักกลาแสดงออก คิดเปนรอยะล 88.30

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

10. โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทย ผานคลิปวิดิโอ

คาเปาหมาย

85.00 : เพ่ือใหผูเรียนช้ันประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน รอยละ 95

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกําหนด

โครงการ

1. กิจกรรมรีไซเคิล

คาเปาหมาย

70.00 : เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการประหยัด อดออม การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง มีสวนรวมใน

การเปนสมาชิกธนาคารรีไซเคิล มุงเนนใหผูเรียนตระหนักในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม รูจักแยกเศษวัสดุและเห็นคุณคาของเศษวัสดุเหลือใช

ผลสําเร็จ

85.58 : ผูเรียนรูจักการประหยัดและอดออม เห็นคุณคาของเศษวัสดุเหลือใช นําไปใชใหเกิดประโยชน รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาชวยในการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย ผูเรียน ครู ผุปกครองมีสวนรวมในกิจกรรม ชวยลดภาวะโลกรอน มีความตระหนักในการใชทรัพยากรของโลกดวยความ

ประหยัดและคุมคา เกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

85.00 : เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัย มีจิต

อาสาชวยเหลือสังคม มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดี มีความ

รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยึดม่ันในหลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนา พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนรูจักปฏิบัติตนในการรักษา

สุขภาพกายและสุขภาพใจ ใหมีพลานามัยที่แข็งแรง รูจักดูแลความปลอดภัยใหกับตนเอง สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รอยละ 99.00

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนรอยละ 97.10 มีีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนผูมีมรรยาทและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ ผูเรียนรอยละ

98.86 มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูเรียนรอยละ 97.53 ยึดมั่นในหลักธรรม

คําสอนของพุทธศาสนาและเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา ผูเรียนรอยละ 99.62 ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพกายและใจใหเปนผูมีพลานามัยที่แข็ง

แรง รูจักดูแลความปลอดภัยใหกับตนเอง ผูเรียนรอยละ 94.65 สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัยและมี
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จิตอาสาชวยเหลือสังคม ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมในการรักษาทรัพยากร ดํารงชีวิตอยางพอเพียง สรุปผลสําเร็จเชิงคุณภาพใน

ภาพรวมของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คิดเปนรอยละ 99.08

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. กิจกรรมสภานักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : เพ่ือสรางทักษะในการระดมความคิดและการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม สงเสริมภาวะความเปนผูนํา เสียสละ ปลูกฝงสราง

ลักษณะนิสัยใหรูจักการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นําประสบการณที่ไดจากการลงมือปฏิบัติจริงไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

85.17 : จากการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ผูเรียนมีทักษะในการระดมความคิด มีการวางแผน

ในการปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการรูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

ได ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมสภานักเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

่ ้
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แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. กิจกรรมรณรงคตอตานส่ิงเสพติด

คาเปาหมาย

85.00 : ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมและมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติดและปฏิบัติตนใหหางไกลจากสิ่ง

เสพติด

ผลสําเร็จ

89.00 : ผูเรียนตอบปญหาความรูเก่ียวกับประเภทของส่ิงเสพติด โทษของสิ่งเสพติด บอกวิธีปองกันตนเองจากสารเสพติดไดอยางถูกตอง คิดเปน

รอยละ 89.00

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

5. กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย

คาเปาหมาย

80.00 : เพ่ือเปนการสงเสริมเอกลักษณความเปนไทยในดานมรรยาทและปลูกฝงการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมความมีมรรยาทแบบไทยใหกับผูเรียน

ตั้งแตระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สามารถนํามรรยาทไทยไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีความรูสึกภาคภูมิใจใน

ความมีมรรยาทไทย

ผลสําเร็จ

96.99 : ผูเรียนรุสึกภาคภูมิใจในความเปนไทย รอยละ 96.35 นํามรรยาทไทยไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ รอยละ 94.64

ปฏิบัติมรรยาทไทยสวยงาม ถูกตองตามกาลเทศะ ซ่ึงผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของกิจกรรมประกวดมรรยาทไทย คิดเปนรอยละ 96.99

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง"

คาเปาหมาย

90.00 : เพ่ือใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน กลาแสดงผลงานจากการเรียนรู สามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดเหมาะสม มีความอดทน ความเพียร เสียสละในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

91.31 : ผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปที่ 6 รวมกิจกรรมแสดงผลงานของตน ผูเรียนรอยละ 89.82 เขาใจวิถีชีวิตแบบพอ

เพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวันได รอยละ 95.37 มีความรูสึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการ

เรียนรูแบบบูรณาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง" คิดเปนรอยละ 91.31

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

7. งานดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : มีการมอบหมายคณะครูผูรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในแตละวัน วันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ มีครูดูแลความปลอดภัย

ตลอดเวลา เพ่ือคัดกรองผูมาติดตอกับทางโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : คณะครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในแตละวัน วันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ตาม

วันเวลาที่ไดรับมอบหมายเต็มศักยภาพ ไมีมีผูเรียนไดรับอันตรายหรืออุบติเหตุรายแรงภายในโรงเรียน มีการเขียนบันทึกเหตุการณตลอดเวลาที่ปฏิบัติ

หนาที่ในแตละวันอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 100

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

่
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- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

โครงการ

1. โครงการนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

80.00 : เพ่ือพัฒนาการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนรูและสมารถใชสื่อใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก คิดเปนรอยละ 99.49 ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูซึ่งเปน

ผลจากการจัดการการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก คิดเปนรอยละ 98.83

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. กิจกรรมสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

70.00 : ผูเรียน ครู ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียน ชุมชน จัดขึ้นและเห็นความสําคัญของการเขารวม

กิจกรรม รอยละ 75

ผลสําเร็จ

50.00 : ผลสําเร็จในเชิงปริมาณคิดเปนรอยละ 50 ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว เน่ืองจากในปการศึกษา 2563 ประสบกับสถานการณ การแพร

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid -19 เปนเหตุใกิจกรรมบางอยางท่ีกําหนดไวไมสามารถดําเนินการได สวนผลสําเร็จเชิงคุณภาพ รอยละ 85 ของผูเรียน

ครู ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียน ชุมชน จัดขึ้นและเล็งเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม และรอย

ละ 50 ของผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

้ ่
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กระทรวงศึกษาธิการ หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการจัดทําและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามรายวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 100

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามรายวิชาที่สอนทั้งในรูปแบบ Active Lrening PLC - Co 5 Step และสอดแทรก EF ลงใน

กระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูได คิดเปนรอยละ 100

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร(การอบรมศึกษาดูงาน)

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรครูของโรงเเรียนสมาคมสตรีไทยมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดเขารับการอบรม สัมมนา

ศึกษาดูงาน ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ตลอดปการศึกษา เพื่อใหมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนการเรียนรู การแกปญหาการเรียน

รวมทั้งการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 85 ของบุคลากรครูของโรงเเรียนสมาคมสตรีไทย ไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เฉลี่ย 30 ชั่วโมง ตลอดปการศึกษา

ทําใหเกิดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนการเรียนรู การแกปญหาการเรียน รวมทั้งการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลายและทัน

ตอสถานการณการเรียนรูในรูปแบบวิถีใหม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

้
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

พัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโออยางถูกตองและรองเพลงไดไพเราะ

ตามจังหวะทํานอง คิดเปนรอยละ 80

ผลสําเร็จ

88.60 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโออยางถูกตองและรองเพลงไดไพเราะ

ตามจังหวะทํานอง คิดเปนรอยละ 88.30

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทย ผานคลิปวิดิโอ

คาเปาหมาย

85.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึึกษาปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนและการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึึกษาปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนและการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน รอยละ 95

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

่
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ศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมอัตลักษณ เอกลักษณของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยใหโดเดน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัย มีจิต

อาสาชวยเหลือสังคม มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดี มีความ

รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยึดม่ันในหลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนา พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนรูจักปฏิบัติตนในการรักษา

สุขภาพกายและสุขภาพใจ ใหมีพลานามัยที่แข็งแรง รูจักดูแลความปลอดภัยใหกับตนเอง สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รอยละ 99.00

ผลสําเร็จ

90.00 : : ผูเรียนรอยละ 97.10 มีีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนผูมีมรรยาทและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ ผูเรียนรอยละ

98.86 มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองดี มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูเรียนรอยละ 97.53 ยึดมั่นในหลักธรรม

คําสอนของพุทธศาสนาและเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา ผูเรียนรอยละ 99.62 ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพกายและใจใหเปนผูมีพลานามัยที่แข็ง

แรง รูจักดูแลความปลอดภัยใหกับตนเอง ผูเรียนรอยละ 94.65 สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัยและมี

จิตอาสาชวยเหลือสังคม ไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรมในการรักษาทรัพยากร ดํารงชีวิตอยางพอเพียง สรุปผลสําเร็จเชิงคุณภาพใน

ภาพรวมของโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คิดเปนรอยละ 99.08

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

่
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6

สงเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทยผานคลิปวิดิโอ

คาเปาหมาย

100.00 : เพ่ือใหผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนและการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน รอยละ 85

ผลสําเร็จ

100.00 : เพ่ือใหผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธ์ิดานการเรียนและการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน รอยละ 95

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)
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2. โครงการพัฒนาการทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโออยางถูกตองและรองเพลงไดไพเราะ

ตามจังหวะทํานอง คิดเปนรอยละ 80

ผลสําเร็จ

88.60 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดฝกทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโออยางถูกตองและรองเพลงไดไพเราะ

ตามจังหวะทํานอง คิดเปนรอยละ 88.30

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. โครงการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง "อยูอยางทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง"

คาเปาหมาย

100.00 : เพ่ือใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน กลาแสดงผลงานจากการเรียนรู สามารถแกปญหาเฉพาะ

หนาไดเหมาะสม มีความอดทน ความเพียร เสียสละในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข คิดเปนรอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปที่ 6 รวมกิจกรรมแสดงผลงานของตน ผูเรียนรอยละ 89.82 เขาใจวิถีชีวิตแบบพอ

เพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวันได รอยละ 95.37 มีความรูสึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการ

เรียนรูแบบบูรณาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง" คิดเปนรอยละ 90.74

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

90.00 : เพ่ือใหผูเรียนเพ่ิมความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Microsoft Word เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรดานการพิมพ

ดีด ใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถเปนแนวทางในการเรียนในระดับตอไป สงเสริมใหนักเรียนใชโปรแกรม Internet จะชวยให

นักเรียนเปนผูกาวทันตอเทคโนโลยีที่กาวหนา และสงเสริมใหนักเรียนใชโปรแกรม Kahoot ในวิชาตาง ๆ ผานการตอบคําถาม

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนเปนผูกาวทันตอเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเจตคติที่ดีตอคอมพิวเตอรซึ่งเปนสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว คิดเปน

รอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวคิดเปนรอยละ 10 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ทุกคนสามารถพิมพตัวอักษรไดตามที่กําหนด

สามารถเขาใชบริการ Internet และใชโปรแกรม Kahoot โดยผาน การตอบคําถามในกลุมสาระวิชา ชวยใหนักเรียนสนุกกับการเรียนดวยตนเองทุก

คร้ัง ทั้งในชวงเวลาที่เขารวมกิจกรรมและในชวงเวลาเรียนตามปกติ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวชี้วัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนา

ผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 87 87 100.00 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 87 87 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 87 87 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 87 87 100.00 - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 34

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 0 29.99 56.80 44.02 0.00 -44.02 -100.00 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 0 38.78 45.34 41.89 0.00 -41.89 -100.00 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 0 56.20 68.01 62.34 0.00 -62.34 -100.00 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
0 43.55 59.25 52.88 0.00 -52.88 -100.00 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 โรงเรียนไมไดทําการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 29 24 82.76 20 14 70.00 33 22 66.67 32 25 78.13 43 33 76.74 34 19 55.88

คณิตศาสตร 29 24 82.76 20 15 75.00 33 25 75.76 32 27 84.38 43 21 48.84 34 17 50.00

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

29 22 75.86 20 18 90.00 33 26 78.79 32 28 87.50 43 31 72.09 34 18 52.94

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

29 22 75.86 20 19 95.00 33 23 69.70 32 27 84.38 43 34 79.07 34 27 79.41

ประวัติศาสตร 29 19 65.52 20 17 85.00 33 22 66.67 32 26 81.25 43 28 65.12 34 23 67.65

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
29 29 100.00 20 20 100.00 33 32 96.97 32 32 100.00 43 42 97.67 34 34 100.00

ศิลปะ 29 29 100.00 20 20 100.00 33 32 96.97 32 32 100.00 43 42 97.67 34 34 100.00

การงานอาชีพ 29 29 100.00 20 20 100.00 33 33 100.00 32 32 100.00 43 43 100.00 34 34 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
29 20 68.97 20 19 95.00 33 24 72.73 32 28 87.50 43 22 51.16 34 23 67.65
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 33

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
33 47.46 68.29 0.00 57.65 +57.65 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

33 40.47 61.67 0.00 51.21 +51.21 - -

ดานเหตุผล (reasoning) 0 - 57.97 0.00 0.00 0.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

การสอบ NT ปการศึกษา 2562 โรงเรียนไมไดเขารวมทดสอบเน่ืองจากตองปดเรียนกะทันหันในชวงการแพระบาดของโรคโควิด 19 การสอบ

NT ปการศึกษา 2563 ไมมีการสอบวัดดานเหตุผล จึงทําใหไมมีผลคะแนนสอบ

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 29

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 29 71.86 68.29 0.00 80.69 +80.69 - -

อานออกเสียง 29 74.14 61.67 0.00 97.92 +97.92 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 34

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 29 - - - - - - - - -

ป.2 20 - - - - - - - - -

ป.3 33 - - - - - - - - -

ป.4 32 - - - - - - - - -

ป.5 43 - - - - - - - - -

ป.6 34 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

Project Approach รูปแบบการจัด

กิจกรรม Read Model โดยใชนิทานเปน

หลัก

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน

สําคัญ

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อมุงสู

การสอบ RT

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษา

ไทยผานคลิปวิดีโอ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการพัฒนาการอานออกเสียงและรอง

เพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดีโอ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ปยชนน คนการศึกษา ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

2561

คุรุสดุดี ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ 2561

บานวิทยาศาสตรนอย
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ
2561

เด็กและเยาวชนดีเดน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหง

ชาติ
2561

สวดมนตทํานองสรภัญญะ หมู 5 คน ระดับดีเดน นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

วัดพระราม๙กาญจนภิเษก 2561

บุคคลผูเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชนทางการศึกษา
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร
2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ YOUNG EXAT FOOTBALL CUP นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร
2562

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศทุกสาระการเรียนรูจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน
2562

โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (BEAT PRACTICE) ในสถานศึกษาสมาชิก

นิทานเพื่อนรัก

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัทแปลนฟอรคิดส 2563

ระบบมาตรฐานและอาหารปลอดภัย
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ
2563

เด็กและเยาวชนดีเดน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหง

ชาติ
2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี ดี ดี

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี ดี ดี ดี ดี

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 87

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 87 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 87

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 87

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 87

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 87

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 87 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 87

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 87

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 87

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 87

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 87

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 87

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 87

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 87

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 87

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 87 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 87
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 87

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 87

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 87

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 87

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 87

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 87 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 87

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 87

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 87

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 87

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 87

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 87

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

          โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีกระบวนการพัฒนาเด็กเพื่อใหเกิดทักษะพัฒนาการทั้ง 4 ดาน พรอมทั้งเรียนรูแบบ Active Learning การเรียนรู

ผานในรูปแบบ Project Approach  READ MODEL ซึ่งเปนสวนหนึ่ีงของหนวยการเรียนรูและกิจกรรมสงเสริมรักการอาน นิทานชวยสรางความ

สัมพันธที่ดีระหวางผูเลาและผูฟง เสริมสรางสมาธิ เสริมสรางพัฒนาการและสรางความทรงจําที่ดีใหแกเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือน

สถานการณสมมุติ ชวยใหเด็กไดฝกคิดตาม เปนแบบฝกหัดอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสนุกและเขาใจงาย โดยเนนการจัดประสบการณตรงโดยใชหนังสือนิทาน

เปนส่ือหลักหรือเปนนิทานนําเขาสูบทเรียนในการจัดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมภาคเรียนละ 1 เรื่อง และมีการจัดนิทรรศการแสดง

ผลงาน เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายสถานศึกษา ตนสังกัดและแผนการศึกษาแหงชาติ  นอกจากนี้เด็กยังไดเรียนรู Project Approach ผาน

กิจกรรมในหนวยการเรียนรูตาง ๆ  เพื่อมุงใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูในสิ่งที่สนใจเกี่ยว

กับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหเด็กลงมือทําไดดวยตัวเอง  

่
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           และในปการศึกษา 2563 เด็กไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงไดเรียนรูตามรูปแบบ New Normal เพื่อ

เปนการทบทวนความรูเดิมและเพ่ิมเติมความรูใหมในระหวางกอนเปดภาคเรียน โดยทําแบบฝกหัดเตรียมความพรอม คลิปวิดิโอ เพลง นิทาน

หนังสือนิทาน เกมตาง ๆ เพื่อฝกใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการืั้ง 4 ดาน อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนเมื่อเปดภาคเรียนตอไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

           โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการบริหารและการจัดสถานศึกษาอยางมีสวนรวมตามมาตรฐานของโรงเรียน วางแผนออกแบบกิจกรรม

ดําเนินงานตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการ PDCA , PLC จัดสรรหา

บุคลากรตอผูเรียนอยางเพียงพอ และจัดทําสารสนเทศ เพื่อนํามาใชพัฒนาและปรับปรุง มีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนผูเรียนให

มีคุณภาพครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยไมมุงเนนดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว พัฒนาบุคลากรครูใหมีความ

เช่ียวชาญดานวิชาชีพ โดยการสงเสริมใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูที่เอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสมท้ังภายในภายและนอกสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารแลกเปลียนขอมูลผานเว็บไซต อีเมล เฟสบุก ไลน

ฝายบริหารจัดรูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณภายใตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน สนับสนุนครูให

เขารับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทางดานการศึกษาอื่น ๆ 

่
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            สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานสถานที่ภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับภาวะการแพรระบาดของไวรัวโควิด-19 เชน มีจุดคัดกรอง การ

วัดอุณหภูมิ การจัดระเบียบ           ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองและโรงเรียน โดยผานสื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย อาทิ LINE

FACEBOOK และเพ่ือใหการบริหารงานโรงเรียนที่มีคุณภาพ สถานศึกษาไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาทางดานการเงินและ

สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 6

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 6

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 100.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 6

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 6

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 6

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 6 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 6
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 6

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

    โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานสมดุลเต็มศักยภาพ เด็ก

ไดรับประสบการณตรงจากการเลนและเรียนรูอยางมีความสุขในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในปการ

ศึกษา 2563 ทางโรงเรียนประสบกับปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอันเน่ืองมาจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดโควิด -19  ครูผุสอนได

ปรับเปล่ียนการสอนผานคลิปวิดิโอ แบบฝก หนังสือนิทาน เกมตาง ๆ เปนรายบุคคล เพื่อใหเด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ครบทุกดาน ครูผูสอนมีการ

ติดตามประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตลอดปการศึกษา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเด็กใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมกับวัย
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 191

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 79.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 191

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 191

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 191

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 191

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
79.00 191 100.00

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 191

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 191

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 191

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 79.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 191

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 191

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 79.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 191
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 191

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 79.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 191

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 79.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 191

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 191

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 100.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 191

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 191

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 100.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 191

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 191

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 100.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 191

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 100.00 191 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 191
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 191

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

   โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน

และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร โดยมี การจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ผู

เรียนไดเรียนรูในรูปแบบ Project Approach ในหนวยการเรียนรูตาง ๆ  เกิดการมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปด

โอกาสใหผูเรียน เรียนรูในส่ิงที่สนใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนให

ผูเรียนลงมือทําไดดวยตัวเอง ผูเรียนมีกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม ฝกกระบวนการแกปญหา การเรียนรูผานการทําโครงงาน กิจกรรมบูรณา

การเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง" ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทักษะชีวิต ประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้

ทางโรงเรียนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเปดตลาดสด

ภายในโรงเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูไปจายตลาด (ตลาดสดมหานาค) ดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนรูจักการวางแผน แกปญหาเฉพาะหนา

คํานวณคาใชจายอยางคุมคาจากเงินทุนที่ไดรับจากทางโรงเรียน มีการทํางานเปนหมูคณะและสรางความสามัคคีในการทํางาน เนนเรื่องการอานออก

เขียนไดของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงพัฒนาผูเรี่ยนทุกคนใหอานออกเขียนได ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการวัดสมรรถนะสําคัญ 5 ดาน อันไดแก

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี โดยสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา ตนสังกัด และแผนการศึกษาแหง

ชาติ  ในดานการสงเสริมใหผุเรียนมีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอน การติวเขม การจัดสอบ Pre Test 

ม.1 เพ่ือใหผูเรียนไดลองทําขอสอบประเมินผลความสามารถของตนเอง เปนการเตรียมความพรอมในการสอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ซ่ึงในปการศึกษา 2563 พบวา นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 34 คน (รอยละ 100) สามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นฐานสพฐ. อาทิ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียน

ศรีอยุธยา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ฯลฯ เปนผลใหผูเรีียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและมีเจคตืที่ดีในการศึกษาอันจะเปนพื้นฐานการทํางานหรือ

ประกอบอาชีพตอไป

   ในปการศึกษา 2563 ผูเรียนไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของไวรัส Covid -19 จึงไดเรียนรูตามรูปแบบ New Normal เพื่อเปนการ

ทบทวนความรูเดิม และเพ่ิมเติมความรูใหมในระหวางกอนเปดภาคเรียน( 1 กรกฎาคม 2563) โดยการทําเอกสารแบบฝกหัด (On Hand)  เรียนรู

ผานระบบออนไลน (On Line)  เชน โปแรกมแอปพลิเคชั่น Zoom Seesaw และ Kahoot นอกจากนี้ยังไดใหผูเรียน เรียนรูผานคลิปวิดิโอ (On

Demand) การอานออกเสียงทั้งดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหครูผุสอนไดติดตามพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการบริหารและการจัดสถานศึกษาอยางมีสวนรวมตามมาตรฐานของโรงเรียน วางแผนออกแบบกิจกรรม ดําเนิน

งานตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการ PDCA , PLC จัดสรรหาบุคลากรตอผู

เรียนอยางเพียงพอ และจัดทําสารสนเทศ เพื่อนํามาใชพัฒนาและปรับปรุง มีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนผูเรียนใหมีคุณภาพ

ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยไมมุงเนนดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว พัฒนาบุคลากรครูใหมีความเชี่ยวชาญ

ดานวิชาชีพ โดยการสงเสริมใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียน

รูของผูเรียนไดอยางเหมาะสมทั้งภายในภายและนอกสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารแลกเปลียนขอมูลผานเว็บไซต อีเมล เฟสบุก ไลน ฝายบริหารจัด

รูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณภายใตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน สนับสนุนครูใหเขารับการ

อบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทางดานการศึกษาอื่น ๆ 

            สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานสถานที่ภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับภาวะการแพรระบาดของไวรัวโควิด-19 เชน มีจุดคัดกรอง การ

วัดอุณหภูมิ การจัดระเบียบ           ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองและโรงเรียน โดยผานสื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย อาทิ LINE

FACEBOOK และเพ่ือใหการบริหารงานโรงเรียนที่มีคุณภาพ สถานศึกษาไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาทางดานการเงินและ

สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 28

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 28

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 28

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 28

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 28

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 28

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 100.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 28

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 28

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 28

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 28

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 28

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 28

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 28

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 28

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 28

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนมีความสนใจ เพื่อใหผูเรียนมีความสุขและเกิดการเรียน

รูในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได อาทิ กิจกรรมทักษะชีวิต ประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง มีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเปดตลาดสดภายในโรงเรียน เปดโอกาส

ใหผูเรียนเปนผูไปจายตลาด (ตลาดสดมหานาค) ดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนรูจักการวางแผน แกปญหาเฉพาะหนา คํานวณคาใชจายอยางคุมคาจาก

เงินทุนที่ไดรับจากทางโรงเรียน มีการทํางานเปนหมูคณะและสรางความสามัคคีในการทํางาน การเรียนรูบูรณาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Approach ในหนวยการเรียนรูตาง ๆ  เพื่อมุงใหผูเรียนมีสวนรวมและกระตุน

ใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งท่ีสนใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลาก

หลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหผูเรียนลงมือทําไดดวยตัวเอง ครูจัดการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

เชน กิจกรรมชมรม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง รูจักการคนควาขอมูล การทําโครงงาน ครูผูสอนจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันตอ

เหตุการณ มาประกอบการจัดการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น ครูใชสถานการณ ขาวสาร เหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน มาฝกผูเรียนให

เกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง   ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนประสบเกี่ยวกับ

การเรียนการสอนอันเก่ียวเน่ืองมาจากผลกระทบของภาวะโรคระบาด COCID-19 ครูผูสอนในกลุมสาระภาษาไทยและสาระภาษาตางประเทศ ไดคิด

นวัตกรรมวิธีการสอนในรูปแบบ NEW NORMAL ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการอานออกเสียง จากเดิมที่เคยฝกอานผูเรียนเปนรายบุคคล เปลี่ยน

เปนการฝกอานตามคลิปวิดิโอของครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการฟงและฝกทักษะการอานตามคลิปวิดิโอในแตละครั้ง ครูผูสอนมีการติดตาม

ประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตลอดภาคปการศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการรับทราบผลพัฒนาของผูเรียนในแตละครั้ง อีกทั้งยัง

เปนการสงเสริมใหผูเรียนรุจักใชส่ือเทคโนโลยีไดอยางเปนประโยชน นอกจากน้ีครูผูสอนยังไดจัดระบบการสอนแบบออนไลนในหลายบรูปแบบ อาทิ

ZOOM  SEESAW และ LINE เพื่อใหผูเรียนไมเสียประโยชนทางดานการเรียนการสอนตามสถานการณปจจุบัน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยจนเปนนิสัย รักษาอนามัยของตนเองเพื่อ

ใหปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอยูรวมกันภายใตวิถีชีวิตแบบ NER NORMAL สามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย

รอบกาย ระวังภัยจากบุคคลอ่ืน ส่ิงแวดลอมและสถานการณที่เสี่ยงอันตรายได เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมตามวัย

เด็กสามารถชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสมตามวัย เด็กสามารถสนทนาโตตอบและเลา

เร่ืองราวใหผูอ่ืนเขาใจและพยายามคนหาคําตอบ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไดเหมาะสมตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาที่ยึืดหยุน

และสอดคลองกับหลักสุตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยโรงเรียนไดจัดประสบการณการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Project Approject ใน

หนวยการเรียนรูตาง ๆ เพื่อมุงเนนใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนใหเด็ก ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหเด็ก เรียนรูในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่ง

แวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหเด็กลงมือทําไดดวยตัวเอง การเรียนรูแบบบูรณ

าการ เนนการเรียนรูผานการเลน การทดลอง และการลงมือปฏิบัติจริง ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร ควบคูไปกับคณิตศาสตร โดยตอบสนองความตองการ ความแตกตางของเด็กแตละคน สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ

ทองถิ่น จัดใหครูประจําชั้นเพียงพอกับช้ันเรียน ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ใหครูเขารับการอบรมทั้งในรูป

แบบ ONLINE และ OFFLINE กับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอกอื่น ๆ เปนประจํา มีระบบบริิหารจัดการดานภาพแวดลอมที่รมรื่น

สวยงาม จัดใหมีสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณของเด็ก มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีระบบการ

นิเทศภายในทั้งในรูปแบบกัลยาณมิตรและการนิเทศแบบ PLC มีระบบบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย อาทิ พอ แม ผู

ปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูมีีความตั้งใจ ดูแลเอาใจใสเด็ก มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมฝกใหเด็กไดเรียนรู สนใจอยากเรียนรูดวยตนเอง เกิดทักษะการคิด

ไดปฏิบัติจริง ทํางานอยางเปนระบบ เรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุข 2. ครูมีการเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกสิ่งที่สนใจอยากเรียนรูดวยตนเอง โดย

ผานการเรียนรูแบบโครงการ สงผลใหเด็กมีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเสรี มีความสุขในการเรียน 3. ครูใชสถานการณ ขาวสาร

เหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน อาทิ การเกิดโรคระบาดโคโรนา 2019 ภาวะอันตรายจากฝุนละออง PM 2.5 มาเลาและสรางสถานการณจําลอง

ในหองเรียนเพ่ือใหเด็กไดเรียนรู เขาใจ สามารถเลาถายทอดเรื่องราวสูผูปกครองไดเหมาะสมและนะไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 4. ครูทุกคนทํางาน

วิจัยในช้ันเรียน/CASE STUDY ทําใหครูไดพัฒนาและสงเสริมใหเด็กมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นกวาเดิม 5. ครูมีการรายงานพฤติกรรม

ของเด็กผานสมุดบันทึกพฤติกรรมทุกเดือนอยางสมํ่าเสมอ 6. ครูและผูปกครองมีสัมพันธภาพอยางใกลชิด มีการติดตอปรึกษาหารือเกี่ยวกับเด็กดาน

การเรียนและพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ 7. ครูมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงผานกิจกรรม 6 หลัก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนอานออกและอานคลอง อานรูเรื่อง รวมทั้งการเขียนเพื่อการสื่อสารเฉล่ียสูงกวาระดับประเทศ จากการทดสอบประเมินความสามารถดาน

การอานของผูเรียน RT ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 2. ผูเรียนมีทัษะดานภาษาและดานคิดคํานวณเฉล่ียสุงกวาระดับประเทศ

จากการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2563 3. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูผานระบบออนไลน เชน โปรแกรม ZOOM ,SEESEWและ KAHOOT ในการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาตาง ๆ

4. ผูเรียนมีการปรับวิธีการเรียนในรูแบบ NEW NORMAIL จากผลกระทบของภาวะแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการเรียนรูทักษะวิธีการอาน

ออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอของครุผูสอน เปนการสงเสริมใหผูเรียนไมขาดโอกาสทางการศึกษาและไดเรียนรูอยางตอเนื่อง 5.

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ในการทําขอสอบ PRE TEST NTและ PRE ม.1 ของสถาบันทดสอบ ไอโนเซ

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม มุงสูการสอบ NT และ สอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 6. ผูเรียนที่จบการ

ศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพรอมในการศึกษาตอระดับชั้นที่สูงขึ้นและสอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมปที่ 1 คิดเปนรอยละ 100 7. ผูเรียนไดรับ

การคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 8. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทักษะชีวิต

ประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมน้ีทางโรงเรียนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง มีการจัด

กิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การเปดตลาดสดภายในโรงเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูไปจายตลาด (ตลาดสดมหานาค) ดวยตนเอง สงผลใหผู

เรียนรูจักการวางแผน แกปญหาเฉพาะหนา คํานวณคาใชจายอยางคุมคาจากเงินทุนที่ไดรับจากทางโรงเรียน มีการทํางานเปนหมูคณะและสรางความ

สามัคคีในการทํางาน
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษามีการบริหารอยางเปนระบบ โดยใชระบบ PDCA /PLC 2. สถานศึกษาไดใชรูปแบบการประชุม ระบบการทํางาน ที่หลากหลายเพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณปัจจุบันที่ตองเผชิญกับภาวะการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 อาทิ การทํางานเปนระบบสายชั้น การประชุมกลุมยอย เพื่อ

เวนระยะหางทางสังคม ประชุมระดมสมองผานระบบออนไลน เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย เพื่อระบบการบริ

งานเปนไปอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 3. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งในรูปแบบ ออนไลน และ ออฟไลน ของ

หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น ๆ 4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาครูใหมีทักษะการเก็บรวมรวมขอมูล การเขียนสื่อสาร นําไปปรับใชในการก

ระบวนการจัดการเรียนการสอนอันกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียน 5. ผูบริหารนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสารกับครู ผูปกครอง และผูเกีี่ยว

ของในการมีสวนรวมดานการทํางานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6. ผูบริหารสงเสริมใหครูประหยัด เก็บออม เพื่อความไมประมาทในชีวิต

ดวยสงเสริมใหเก็บออมและทําประกันชีวิตกับธนาคาร 7. สถานศึกษาไดรับเลือกเปนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพครู ของนิสิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ภายโรงเรียนใหสอดคลองกับ

ภาวะการแพรระบาดของไวรัส โควิด -19 เชน มีจุดคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การจัดระเบียบบชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองและ

โรงเรียน ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 9. เพื่อใหการบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทางสถานศึกษาไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเต

อรองต เพื่อแกปญหาดานการเงิินใหเกิดสภาพคลองในการบริหาร พัฒนาโรงเรียนใหดําเนินตอไปอยางมีคุณภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู ฝกทักษะการคิด ไดปฏิบัติจริง ทํางานอยางเปนระบบ ทํางานรวม

กันอยางมีความสุข 2. ครูมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในการนําเสนอขอมูลและผลการ

ทํางานไดอยางหลากหลาย 3. ปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนประสบกัปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลกระ

ทบของภาวะโรคระบาด Covid -19 ไมสามารถฝกอานออกเสียงนักเรียนเปนรายบุคคลไดเชนเดิม จึงทําใหครูมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ตามวิถีการเรียนรูแบบ NEW NORMAL โดยใหคุณครูที่สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกศึกษาปที่ 1-6 สงคลิปวิดิโอการอาน

การรองเพลง ผานชองทางการส่ือสารกลุม LINE ของแตละหองเรียน ในทุกวันจันทรของสัปดาห เพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษะการฟงและการฝก

ทักษะการอานตามคลิปวิดิโอในแตละคร้ัง ซึ่งผูเรียนในแตละระดับชั้นมีความเขาใจเกีี่ยวกับการอานออกเสียง รับทราบถึงพัฒนาการรายบุคคลจาก

การประเมินของครูผูสอน เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเปนประโยชน ใชกริยาทาทางใหดูเหมาะสมในขณะที่อานผานคลิป

วิดิโอ มีความคนเคยกับทักษะการอานออกเสียงในรูปแบบใหม ครูผูสอนมีการประเมินผลและฝกทักษะพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 4. ครูทุก

คนทํางานวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการนํางานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในโรงเรียน ทําใหครูไดพัฒนาและสงเสริมผูเรียนให

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงขึ้นกวาเดิม 5. ครูมีการสอนผานระบบ ZOOM สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวิชาภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในชวงปดการเรียนการสอนตามสถานการณ Covid -19 6. ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Project

Approach ในหนวยการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือมุงเนนใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งที่

สนใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหเด็กลงมือทําไดดวยตัวเอง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมอยางอิสระเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเด็กไดสรางผลงานจากกิจกรรมสรางสรรคที่หลากหลายและการทํางานเปนกลุม 2.

ทําตารางอาหารกลางวันบอกคุณคาทางอาหาร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เชน เปนวิทยากรพิเศษชวยสอนในเรื่องที่ผูปกครองถนัด 2. โรงเรียน

จะนําระบบ PLC มาใชในการจัดกระบวนการการเรียนรูภายในหองเรียน เพื่อลดความรูสึกกังวลใจของครูในการจัดกิจกรรมใหบรรลุตามจุดประสงค

ที่วางไว โดยมีการนัดประชุมกลุมครูปฐมวัย เพื่อพูดคุย แนะนํา เทคนิคการจัดกิจกรรมตางๆ แบบกัลยาณมิตร เพื่อใหครูมีแรงผลักดันในการพัฒนา

วิชาชีพ และเปล่ียนแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเด็กเปนสําคัญ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูนําผลจากงานวิจัยในชั้นเรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเพิ่มแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก 2. นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี

สวนรวม อาทิ การเปนวิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน
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1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนที่มีความสามารถทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง 2. จากภาวะการณ การแพรระบาดของ Covid -19 ผูเรียนมีทักษะในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง รูจักปรับตัวตามการใชชีวิตวิถีใหม และสิ่งสําคัญมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีระบบบริหารจัดการโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาเปนเครื่องมือสื่อสารระบบออนไลน ทั้งการประชุมออนไลน การตอสื่อสารระหวางผูปกครอง

กับสถานศึกษา การสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนในชวงปดการเรียนการสอนตามสถานการณ Covid -19

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูนํากระบวนการ PLC โดยใชรูปแบบการสอนเชิงรุกแบบ CO -5 STEP 2. คณุจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal ภายใต

โครงการ "หางโรงเรียนแตไมหางความรู หมั่นทบทวนดู หนูทําได" เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชวงที่มีการปดการเรียนการสอนเนื่องมาจากสถานการณโค

วิด-19 เพ่ือใหนักเรียนยังคงมีกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ืองในรูปแบบตาง ๆ อาทิ แบบฝก ใบงาน ชุดการเรียนประกอบสื่อ และการเรียนรูผาน

Line Seesaw www.code.org โปรแกรม Vritual School และ Zoom ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปที่ 6 อีกทั้ง

ยังมีการจัดแบงรูปแบบในการเรียนชวงปดเรียนสถานการณโควิด-19 ออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่1 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งในเดือน

เมษายน 2563 นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย-ประถมปที่ 6 จะมารับชุดเอกสารทบทวนบทเรียน ในทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี และสงงานคืนในวัน

อาทิตยของแตละสัปดาห เดือนพฤษภาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมปที่ 6 จะมารับชุดเอกสารชุดทบทวนบทเรียน ในทุกวันจันทร

ถึงวันพุธ และสงงานคืนในวันที่มารับงานครั้งตอไป เดือนมิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมปที่ 2 มารับเอกสารชุดเตรียมความ

พรอมสําหรับการเรียนในระดับช้ันใหม และนักเรียนชั้นประถมปที่ 3-6 รับชุดเอกสารประกอบการเรียนออนไลน ผาน Website Virtual School ใน

วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยมารับเอกสารในทุกวันจันทรถึงวันพุธ และสงงานคืนในวันที่มารับงานครั้งตอไป

ระยะที่ 2 เดือนมกราคม 2564 ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมปที่ 3 รับชุดเอกสารกิจกรรม/คลิปวิดิโอ ชั้นประถมปที่ 4-5 รับชุดเอกสาร/คลิปวิดิโอ/

โปรแกรม Seesaw ในทุกวันจันทรและวันอังคารของทุกสัปดาห และสงงานคืนในวันที่มารับงานครั้งตอไป สวนนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 รับชุด

เอกสาร/คลิปวิดิโอ/โปรแกรม SeeSaw และ Zoom ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เรียนทุกวันจันทร วันพุธและวันศุกร

5. แนวทางการพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนา สงเสริมผูเรียนใหชัดเจนขึ้น

2. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชโทรศัพทในการเรียนการสอน เพื่อสืบคนขอมูลระหวางเรียน เปนการสงเสริมใหผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

และเปนการเรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนสูเพื่อน

3. จากความรวมมือของผูบริหาร และคณะครูในการทุมเท เสียสละ ทําใหโครงการ "หางโรงเรียนแตไมหางความรู หมั่นทบทวนดู หนูทําได" ประสบ

ความสําเร็จและมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับวิถีการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณปจจุบัน ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจวิธีการ

ประเมินผลผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและใหความรวมมือใสใจใหผูเรียนรับผิดชอบตอภาระงานที่ไดรับ

4. โรงเรียนเชิญวิทยากร(ติวเตอร) มาสอนเพิ่มประสบการณใน 5 กลุมสาระ วิชาคณิตศาตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิ

ชาสังมศึกษา ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกปท่ี 6 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ O-net และการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

6. ความตองการชวยเหลือ

ความตองการชวยเหลือ

1. การพัฒนาทักษะกระบวนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใหสุงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขอ

ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงานตนสังกัด

2. ตองการไดรับการสนับสนุนดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- โครงการบานวิทยาศาสตรนอย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เปนโครงการตอเนื่องที่ทางคณะคุณครูไดนําเนื้อหาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน (เรื่อง

ใกลตัวเด็ก) มาบูรณาการจัดกิจกรรมภายหองเรียน โดยใชกิจกรรมของทางโครงการมาจัดฐานวิทยาศาสตรที่มีความแตกตางกันไปในแตละปการ

่ ่
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ศึกษา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหเด็ก ๆ เกิดทักษะการสังเกต มีการทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง สรางความสนุก และนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได ตัวอยางกิจกรรมฐานวิทยาศาสตรในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา

ฐานที่ 1 ลูกโปงหมุนได

ฐานที่ 2 สนุกกับเกลือ

ฐานที่ 3 ดูดลึกลับ

ฐานที่ 4 ภูเขาไฟระเบิด

ฐานที่ 5 สีเตนระบํา

ฐานที่ 6  ฐานการคิดเชิงคํานวณ

 

- Project Approject รูปแบบ Read Model โดยใชนิทานเปนหลัก

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

Project Approject รูปแบบ Read Model โดยใชนิทานเปนหลัก กิจกรรมการสอน รูปแบบ READ MODEL เปนสวนหนึ่งของหนวยการเรียนรู

และกิจกรรมสงเสริมรักการอาน นิทานชวยสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเลาและผูฟง เสริมสรางสมาธิ เสริมพัฒนาการ และสรางความทรงจําที่ดี

ใหแกเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณสมมติ ชวยใหเด็กฝกคิดตาม เปนแบบฝกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเขาใจงาย โดย

เนนการจัดประสบการณตรง โดยใชหนังสือนิทานเเปนสื่อหลัก หรือเปนนิทานในการนําเขาสูบทเรียน โดยจัดในรูปแบบ Project Approject และ

บูรณาการ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดปการศึกษาและมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดวย

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อมุงสูการสอบ RT

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อมุงสูการสอบ RT เปนโครงการที่ฝายวิชาการใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคน

ตองสามารถอานออก อานคลอง อานรูเรื่องดานภาษาไทย โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรรมที่หลากหลาย อาทิ การฝกอานออกเสียงคําศัพทเปนราย

บุคคล การเขียนสะกดคํา การอานรูเรื่องจากชุดแบบฝกการอานในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา ซึ่งจากการดําเนินโครงการดังกลาว

สงผลใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนผลการทดสอบ RT สูงขึ้นอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา 
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 

 
 

 

 

 

 

มาตรฐานโรงเรยีน(ปฐมวยั) 

ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 



 

 
 

 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

62 ถนนเพชรบุร ีแขวงถนนเพชรบรุ ีเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สานักบริหารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 

ค ำน ำ 

 กำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นกระบวนกำรสรำ้งควำมม ัน่ใจแก่ทุกฝ่ำยว่ำกำรจดั กำรศึกษำมคีุณภำพและคง

รกัษำไวซ้ึ่งมำตรฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงใหม้กีำรปฏิรูประบบกำร ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ และประกำศใหใ้ชม้ำตรฐำน

กำรศึกษำ โดยมนีโยบำย ปรบัปรุงมำตรฐำนและตวัชี้วดัใหม้ีจ  ำนวนนอ้ยลง กระชบั และสะทอ้นถึงคุณภำพอย่ำงแทจ้ริง โดย

สถำนศึกษำสำมำรถปรบัแผนด ำเนินกำร กำรก ำหนดค่ำตวัชี้วดั แนวทำงกำรพฒันำคุณภำพของ สถำนศึกษำ ส่วนกำรประเมนิเนน้

ตำมสภำพจริง สรำ้งมำตรฐำนระบบกำรประเมนิ เพื่อลดภำระกำรจดัเก็บและกำรจดัท ำเอกสำรทีใ่ชก้ำรประเมนิ แนวทำงกำรประเมนิ

เนน้กำรเก็บขอ้มลู เชงิคุณภำพตำมบริบทของสถำนศึกษำ เอกสำรนี้ จดัท ำขึ้นตำมกรอบนโยบำยปฏรูิปกำรศึกษำระบบกำรประเมนิ

และกำรประกนั คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ส ำหรบัใชเ้ป็นแนวทำงด ำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ 

สถำนศึกษำ และเตรียมกำรส ำหรบักำรประเมนิคุณภำพภำยนอกตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

ประกนัคุณภำพ กำรศึกษำภำยในเพื่อใหบ้รรลุผลตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด ขอขอบคุณผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทุกท่ำนที่ม ีส่วนร่วมใน  

กำรจดัท ำเอกสำรเลม่น้ีใหส้มบูรณ์สำมำรถน ำ ไปใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงม ีประสทิธิภำพและเกิดประสทิธิผล 
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- สรุปผลกำรวเิครำะหม์ำตรฐำนกำรศกึษำเพือ่ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- วธิีเก็บรวบรวมขอ้มลู และหลกัฐำน 
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สาระส าคญัของมาตรฐาน 

 มพีฒันำกำรดำ้นร่ำงกำยแขง็แรง  มสุีขนิสยัที่ดีและดูแลควำมปลอดภยัของตนเองได ้ มพีฒันำกำรดำ้นอำรมณ์จิตใจ  

ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได ้ มพีฒันำกำรดำ้นสงัคม  ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมำชิกที่ดขีองสงัคม  มพีฒันำกำรดำ้น

สติปญัญำ  สื่อสำรไดม้ทีกัษะกำรคิดพื้นฐำน  และแสวงหำควำมรูไ้ด ้

1.1 มพีฒันำกำรดำ้นร่ำงกำยแขง็แรง   มสุีขนิสยัที่ดีและดูแลควำมปลอดภยัของตนเองได  ้เด็กมนี ำ้หนกั  ส่วนสูงตำม

เกณฑม์ำตรฐำน  เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว  ทรงตวัไดด้ี  ใชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ี    ดูแลรกัษำ

สุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิจนเป็นนิสยั  ปฏิบตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั  หลกีเลีย่งสภำวะที่

เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวงัภยัจำกบุคคล  สิ่งแวดลอ้ม  และสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอนัตรำย 

1.2 มพีฒันำกำรดำ้นอำรมณ์จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ไดเ้ด็กร่ำเริงแจ่มใส  แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึได ้

เหมำะสม  รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ื่น  มี

จิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดีมคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด  กลำ้แสดงออก  ช่วยเหลอืแบ่งปนั  เคำรพสิทธิรูห้นำ้ที่รบัผิดชอบ  

อดทนอดกล ัน้  ซื่อสตัยสุ์จริต  มคีุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด   ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัศิลปะ  

ดนตรีและกำรเคลือ่นไหว 

1.3 มพีฒันำกำรดำ้นสงัคม  ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสงัคมเด็กช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏิบตัิกิจวตัร

ประจ ำวนั  มวีินยัในตนเอง  ประหยดัและพอเพียง  มส่ีวนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน  มี

มำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่น  กำรไหวก้ำรยิ้ม  ทกัทำยและมสีมัมำคำรวะกบัผูใ้หญ่  เป็นตน้  ยอมรบัหรือเคำรพ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเช่น  ควำมคิดพฤติกรรม  พื้นฐำนครอบครวั  เชื้อชำติศำสนำวฒันธรรม   เป็นตน้  เลน่

และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นไดแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้  โดยปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง 

1.4 มพีฒันำกำรดำ้นสติปญัญำ  สื่อสำรไดม้ทีกัษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรูไ้ดเ้ดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่อง

ใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ  ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสยัและพยำยำมคน้หำค ำตอบ  อ่ำนนิทำน  และเลำ่เรื่องที่ตนเอง

อ่ำนไดเ้หมำะสมกบัวยั  มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด  กำรคิดเชงิเหตุผลทำงคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์กำร

คิดแกป้ญัหำและสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ย ๆ ไดส้รำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น    งำนศิลปะ

กำรเคลือ่นไหวท่ำทำงกำรเลน่อิสระเป็นตน้  และใชส้ื่อเทคโนโลย ี  เช่น  แว่นขยำยแมเ่หลก็  กลอ้งดจิิตอล เป็นตน้  

เป็นเครื่องมอืในกำรเรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด ้
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มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของเด็ก 

 

1.1 มีพฒันาการดา้นร่างกายแข็งแรง  มสีุขนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

ค าอธิบาย 

           เดก็มนี ำ้หนกั  ส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน  เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่  ทรง

ตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ดูีแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิจนเป็น

นิสยั  ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั  หลกีเลีย่งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่ง

เสพติด  และระวงัภยัจำกบุคคล 

สิ่งแวดลอ้ม  และสถำนกำรณ์ทีเ่สี่ยงอนัตรำย 

 

ประเด็นพจิารณา 

1. เดก็มนี ำ้หนกั  ส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน (1.1.1) 

2. ดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัตินจนเป็นนิสยั (1.2) 

- รบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชนแ์ละดื่มน ำ้สะอำดอย่ำงเหมำะสม 

(1.2.1) 

            - ลำ้งมอืก่อนรบัประทำนอำหำร  และหลงัจำกใชห้อ้งน ำ้หอ้งสว้ม (1.2.2) 

           - นอนพกัผอ่นเป็นเวลำ (1.2.3) 

           - ออกก ำลงักำยเป็นเวลำ (1.2.4) 

       3.  ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั  (1.3.1) 

       4.  หลกีเลีย่งสภำวะที่เสีย่งต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวงัภยัจำกบุคคล  สิ่งแวดลอ้ม

และสถำนกำรณ์ที่เสีย่งอนัตรำย  (โครงกำร/หน่วยกำรเรียนรูเ้สรมิ) 

       5.  เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่  ทรงตวัไดด้ ี(2.1) 

            - กำรเดนิ (2.1.1) 

            -  กำรกระโดด  (2.1.2) 

            - กำรวิ่ง (2.1.3) 

            - กำรรบัลูกบอล (2.1.4) 

       6. ใชม้อืและประสำนสมัพนัธไ์ดด้ ี(2.2) 

           - ใชก้รรไกร  (2.2.1) 

          -  เขยีนรูป (2.2.2) 

         -  รอ้ยวสัดุ (2.2.3) 
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 1.3 ดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิจนเป็นนิสยั(1.2) 

- รบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชน ์และดื่มน ำ้สะอำดอยำ่งเหมำะสม(1.2.1) 

- ลำ้งมอืก่อนรบัประทำนอำหำรและหลงัจำกใชห้อ้งน ำ้หอ้งสว้ม(.1.2.2) 

- นอนพกัผ่อนเป็นเวลำ(1.2.3) 

- ออกก ำลงักำยเป็นเวลำ(1.2.4) 

- ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั หลกีเลีย่งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติด

และระวงัภยัจำกบุคคล สิ่งแวดลอ้มและสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอนัตรำย 

1) ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั(1.3) (1.3.1) 

2)หลกีเลีย่งสภำวะที่เสีย่งต่อโรค สิ่งเสพติด และระวงัภยัจำกบุคคลสิ่งแวดลอ้ม และ

สถำนกำรณ์ที่เสีย่งอนัตรำย 

1.2มีพฒันาการดา้นอารมณ์จติใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้

 ค าอธิบาย 

          เดก็ร่ำเริงแจ่มใส  แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม  รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนใน

กำรรอคอยยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ื่น  มจีิตส ำนึก

และค่ำนิยมที่ดมีคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด  กลำ้แสดงออก  ช่วยเหลอืแบ่งปนั  เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ  อดทนอดกล ัน้  ซื่อสตัยสุ์จริต มคีุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  

ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัศิลปะ  ดนตรีและกำรเคลือ่นไหว 

ประเด็นพจิารณา 

         2.1 เดก็ร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม(3.1) 

- แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม (3.1.1) 

o รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย (5.1.1) 

o ยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ื่น 

(3.2.2) 

         2.4 เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  มจีิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ด ี(5.4.1) 

o มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด  กลำ้แสดงออก (3.2.1) 

o ช่วยเหลอืและแบ่งปนั (5.2.2) 

o เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  มจีติส ำนึกและค่ำนิยมที่ด ี(5.4.1) 

         2.8 ซื่อสตัยสุ์จริต  มคีุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  อดทน 

อดกล ัน้ (5.1) 

- ขออนุญำตหรอืรอคอยเมือ่ตอ้งกำรสิ่งของของผูอ้ื่น(5.1.1) 

o มคีวำมสุขและแสดงออกผำ่นงำนศิลปะ  ดนตรี และกำรเคลือ่นไหว 

(4.1) 

- เดก็ร่ำเริงแจ่มใส  ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัศิลปะ (4.1.1) 
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 - เดก็ร่ำเริงแจ่มใส  ชื่นชมและมคีวำมสุขผำ่นเสยีงเพลงดนตรี (4.1.2) 

- เดก็ร่ำเริงแจ่มใส  ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัดนตรีและกำรเคลือ่นไหว(4.1.3) 

- มคีวำมเหน็อกเหน็ใจผูอ้ี่น (5.3) 

แสดงสหีนำ้และท่ำทำงรบัรูค้วำมรูส้กึผูอ้ื่น (5.3.1) 

3.มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

ค าอธิบาย 

         เดก็ช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตัิกจิวตัรประจ ำวนั  มวีนิยัในตนเอง  ประหยดัและ

พอเพยีง  มส่ีวนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน มมีำรยำทตำมวฒันธรรม

ไทย  เช่น  กำรไหวก้ำรยิ้ม  ทกัทำยและมสีมัมำคำรวะกบัผูใ้หญ่  เป็นตน้  ยอมรบัหรอื

เคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  เช่น  ควำมคิดพฤติกรรม  พื้นฐำนครอบครวัเชื้อชำติ

ศำสนำวฒันธรรม  เป็นตน้  เลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้  โดยปรำศจำก

กำรใชค้วำมรุนแรง 

 

ประเด็นพจิารณา 

3.1 เดก็ช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตัิกจิวตัรประจ ำวนั มวีนิยัในตนเอง  

     1) เดก็ช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตัิกจิวตัรประจ ำวนั  (6.1) 

- แต่งตวัดว้ยตนเอง (6.1.) 

- กำรรบัประทำนอำหำรดว้ยตนเอง (6.1.2) 

- กำรใชแ้ละท ำควำมสะอำดหลงัใชห้อ้งน ำ้หอ้งสว้ม (6.1.3) 

    2) มวีนิยัในตนเอง (6.2) 

- กำรเก็บของเลน่ของใชเ้ขำ้ทีอ่ย่ำงเรียบรอ้ย (6.2.1) 

- กำรเขำ้แถวตำมล ำดบัก่อนหลงัไดด้ว้ยตนเอง (6.2.2) 

 3.2 ประหยดัและพอเพยีง (6.3) 

- ใชส้ิ่งของเครื่องใชอ้ย่ำงประหยดัและพอเพยีง (6.3.1) 

3.3 มส่ีวนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรยีน (7..1) 

- กำรดูแลรกัษำธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มดว้ยตนเอง (7.1.1) 

- กำรทิ้งขยะไดถ้กูที่  (7.1.2) 

3.4 มมีำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่น  กำรไหวก้ำรยิ้ม (7.2) 

- ปฏบิตัิตนตำมมำรยำทไทยไดต้ำมกำลเทศะ (7.2.1) 

- กำรกลำ่วค ำขอบคุณและขอโทษ (7.2.2) 

- กำรยนืตรงและร่วมรอ้งเพลงชำติไทยและเพลงสรรเสริญพระบำรม ี(7.2.3) 

3.5 ยอมรบัหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน

ครอบครวัเชื้อชำติศำสนำวฒันธรรม เป็นตน้ (8.1) 



 

 
 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด  และค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

 3.6 เลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้(8.2.1) 

- แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดยปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง(8.3.3) 

- ปฏบิตัิตนเบื้องตน้ในกำรเป็นสมำชกิที่ดขีองสงัคม(8.3) 

- กำรมส่ีวนร่วมสรำ้งขอ้ตกลงและปฏบิตัติำมขอ้ตกลง (8.3.1) 

กำรปฏบิตัิตนเป็นผูน้ ำและผูต้ำมไดเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ (8.3.2) 

4.มีพฒันาการดา้นสตปิญัญา  สื่อสารไดม้ีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูไ้ด ้

ค าอธิบาย 

           เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ  ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ

สงสยัและพยำยำมคน้หำค ำตอบ  อ่ำนนิทำน  และเลำ่เรื่องที่ตนเองอ่ำน  และเขยีน

สญัลกัษณ์ไดเ้หมำะสมกบัวยั  มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด  กำรคิดเชงิเหตผุลทำง

คณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตรก์ำรคิดแกป้ญัหำและสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ย ๆ ได ้ 

สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น  งำนศิลปะกำรเคลือ่นไหวทำ่ทำงกำรเลน่

อิสระเป็นตน้  และใชส้ื่อเทคโนโลย ี เช่น  แว่นขยำยแมเ่หลก็  กลอ้งดจิิตอล  เป็นตน้  เป็น

เครื่องมอืในกำรเรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด ้

 

ประเด็นพจิารณา 

4.1เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ (9.1)  ไดแ้ก่  

- ฟงัผูอ้ื่นพูดจนจบและสนทนำโตต้อบสอดคลอ้งกบัเรื่องทีฟ่งั (9.1.1)  

- เลำ่เรื่องเป็นประโยค (9.1.2) 

4.2 ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรอืสงสยั(12.2.2)และพยำยำมคน้หำค ำตอบ 

4.3 อ่ำนนิทำน และเลำ่เรื่องที่ตนเองอ่ำนและเขยีนไดเ้หมำะสมกบัวยั (9.2)  ไดแ้ก่   

- อ่ำนภำพ  สญัลกัษณ์  ค ำ  พรอ้มท ัง้ชี้หรือกวำดตำมองขอ้ควำมตำมบรรทดั 

(9.2.1)   

- เขยีนขดีเขีย่/ เขยีนคลำ้ยตวัอกัษร / เขยีนชื่อเหมำะสมตำมวยั (9.2.2) 

4.4 มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชงิเหตผุลทำงคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์

กำรคิดแกป้ญักำรหำ และสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆ 

1) มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด (10.1)    ไดแ้ก่  

-  บอกลกัษณะ และส่วนประกอบของสิ่งต่ำง ๆ  จำกกำรสงัเกตโดยใชป้ระสำท

สมัผสั (10.1.1) 

- จบัคู่และเปรียบเทยีบควำมแตกต่ำงหรือควำมเหมอืนของสิ่งต่ำง ๆ (10.1.2) 

จ ำแนกและจดักลุม่สิ่งต่ำง ๆ (10.1.3)  เรียงล  ำดบัสิ่งของหรอืเหตุกำรณ ์

(10.1.4) 



 

 
 

มาตรฐาน รายละเอยีด  และค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

 2)กำรคิดเชงิเหตผุลทำงคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์(10.2) ไดแ้ก่  

-     ระบุสำเหตุหรอืผลทีเ่กิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรอืกำรกระท ำ (10.2.1)  

-     คำดเดำ หรือคำดคะเน  สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น  หรือมส่ีวนร่วมในกำรลง

ควำมเหน็จำกขอ้มลู (10.2.2) 

3) กำรคิดแกป้ญัหำ  สำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ย ๆ ได ้(10.3)  

-      ตดัสนิใจในเรื่องงำ่ย ๆ และเริ่มเรียนรูผ้ลที่เกิดขึ้น (10.3.1)   

-      ระบุปญัหำ  และแกป้ญัหำโดยลองผดิลองถูก (10.3.2) 

4.5 สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร เช่น  งำนศิลปะ  กำรเลน่อิสระ เป็นตน้  

(11.1)(11.2)  ไดแ้ก่ 

-  สรำ้งผลงำนศิลปะเพือ่สื่อสำรควำมคิด  ควำมรูส้กึของตนเองโดยมกีำรดดัแปลง  

และแปลกใหม ่(11.1.1) 

- สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น  กำรเคลือ่นไหวท่ำทำงกำร

เลน่อิสระเป็นตน้  (11.2)  ไดแ้ก่  เคลือ่นไหวท่ำทำงเพื่อสือ่สำรควำมคิด  

ควำมรูส้กึของตนเองอยำ่งหลำกหลำยหรือแปลกใหม ่(11.2.1) 

4.6 ใชส้ื่อเทคโนโลยเีช่น  แว่นขยำยแมเ่หลก็  กลอ้งดจิิตอล  เป็นตน้ 

เป็นเครื่องมอืในกำรเรยีนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด ้ พยำยำมคน้หำค ำตอบ(12.2.1)  ต ัง้

ค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรอืสงสยั (12.2.2)    

-มเีจตคติที่ดต่ีอกำรเรียนรู ้ (12.1)   ไดแ้ก่  สนใจฟงัหรอือ่ำนหนงัสอื / ซกัถำมดว้ยตนเอง 

(12.1.1)  กระตอืรือรน้ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม (12.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของเด็ก 

1.1 มีพฒันาการดา้นร่างกายแข็งแรง มสีุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

ประเด็นพจิารณา 
ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1เดก็มนี ำ้หนกัส่วนสูง

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน

(1.1.1) 

เดก็มนี ำ้หนกั

ตำมเกณฑอ์ำยุ

และสูงดสีมส่วน

รอ้ยละ00.00-

49.99 

เดก็มนี ำ้หนกั

ตำมเกณฑอ์ำยุ

และสูงดสีมส่วน

รอ้ยละ50.00-

59.99 

เดก็มนี ำ้หนกั

ตำมเกณฑอ์ำยุ

และสูงดสีมส่วน

รอ้ยละ60.00-

74.99 

เดก็มนี ำ้หนกั

ตำมเกณฑอ์ำยุ

และสูงดสีมส่วน

รอ้ยละ75.00-

89.99 

เดก็มนี ำ้หนกั

ตำมเกณฑอ์ำยุ

และสูงดสีมส่วน

รอ้ยละ90ขึ้นไป 

1.2เคลือ่นไหวร่ำงกำย

คลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ใีช ้

มอืและตำประสำนสมัพนัธ์

ไดด้(ี2.1)+(2.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

1.3 ดูแลรกัษำสุขภำพ

อนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิ

จนเป็นนิสยั(1.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

1.4 ปฏบิตัิตนตำม

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั หลกีเลีย่งสภำวะ

ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด

และระวงัภยัจำกบุคคล 

สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย

(1.3)(1.3.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2 มีพฒันาการดา้นอารมณ์จติใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้

 

ประเด็นพจิารณา 
ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.1เดก็ร่ำเริงแจ่มใส

แสดงอำรมณ์

ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม

(3.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-89.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.2 รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจ

อดทนในกำรรอคอย

(5.1.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.3 ยอมรบัและพอใจ

ในควำมสำมำรถและ

ผลงำนของตนเองและ

ผูอ้ื่น(3.2.2) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.4 เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มจีิตส ำนึก

และค่ำนิยมที่ด(ี5.4.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.5 มคีวำมม ัน่ใจกลำ้

พูด กลำ้แสดงออก

(3.2.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.6 ช่วยเหลอืและ

แบ่งปนั(5.2.2) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.7 เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มจีิตส ำนึก

และค่ำนิยมที่ด(ี5.4.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 



 

 
 

2.8 ซือ่สตัยสุ์จริต มี

คุณธรรมจริยธรรม

ตำมที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด(5.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

2.9 มคีวำมสุขและ

แสดงออกผำ่นงำน

ศิลปะดนตรีและกำร

เคลือ่นไหว(4.1) 

เดก็มพีฒันำกำรสมวยั

รอ้ยละ00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

90ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3 มีพฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

ประเด็นพจิารณา 
ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.1เดก็ช่วยเหลอืตนเองใน

กำรปฏบิตัิกิจวตัรประจ ำวนั

มวีนิยัในตนเอง(6.1)+(6.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-89.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

3.2 ประหยดัและพอเพยีง

(6.3) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

3.3 มส่ีวนร่วมดูแลรกัษำ

สิ่งแวดลอ้มในและนอก

หอ้งเรียน(7.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

3.4 มมีำรยำทตำม

วฒันธรรมไทยเช่นกำรไหว ้

กำรยิ้ม(7.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

3.5 ยอมรบัหรอืเคำรพควำม

แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น 

ควำมคิดพฤตกิรรม พื้นฐำน 

ครอบครวั เชื้อชำติ ศำสนำ 

วฒันธรรม เป็นตน้(8.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

3.6 เลน่และท ำงำนร่วมกบั

ผูอ้ื่นได ้และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

โดยปรำศจำกกำรใชค้วำม

รุนแรง(8.3.3)+(8.2.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.4 มีพฒันาการดา้นสติปญัญา  สื่อสารไดม้ีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูไ้ด ้

ประเด็นพจิารณา 
ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

4.1เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่

เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ(9.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-89.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

4.2 ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่สนใจหรอื

สงสยั(12.2.2)และพยำยำม

คน้หำค ำตอบ 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

4.3อ่ำนนิทำนและเลำ่เรื่องที่

ตนเองอ่ำน และเขยีนได ้

เหมำะสมกบัวยั(9.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

4.4 มคีวำมสำมำรถในกำรคิด

รวบยอด กำรคิดเชงิเหตผุลทำง

คณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์

กำรคิดแกป้ญัหำและสำมำรถ

ตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆ

(10.1)+(10.2)+(10.3) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

4.5 สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำม

ควำมคิดและจินตนำกำรเช่น

งำนศิลปะ กำรเลน่อิสระเป็นตน้

(11.1)+(11.2) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

4.6 ใชส้ื่อเทคโนโลย ีเช่น แว่น

ขยำย แมเ่หลก็ กลอ้งดจิิตอล 

เป็นตน้ เป็นเครื่องมอืในกำร

เรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด ้

พยำยำมคน้หำค ำตอบ(12.2.1) 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

00.00-49.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

50.00-59.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

60.00-74.99 

เดก็มพีฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ

75.00-99.99 

เดก็มี

พฒันำกำร

สมวยัรอ้ยละ90

ขึ้นไป 

 

 



 

 
 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของรายละเอยีด และค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มาตรฐาน คณุภาพของเด็ก  

ผลกำรประเมนิ3ปียอ้นหลงั 

 

2550 2555 2558 

ไดม้ำตรฐำน ดมีำก ดมีำก 
 

 

ระดบั ดีเลิศ 

 

 

 

รายละเอยีดที่1 มีพฒันาการดา้นร่างกายแข็งแรง   มสีุขนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภยัของ

ตนเองได ้

ประเด็นพจิารณาที่1.1 

- เดก็มนี ำ้หนกัส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็มนี ำ้หนกั ส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน กรมอนำมยั 

กระทรวงสำธำรณสุข 

ประเด็นพจิารณาที่1.2 

- เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ี 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ใีชม้อื

และตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ ี

ประเด็นพจิารณาที่1.3 

- ดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัจินเป็นนิสยั 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิจนเป็น

นิสยั 

ประเด็นพจิารณาที่1.4 

- ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั หลกีเลีย่งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค 

สิ่งเสพติดและระวงัภยัจำกบุคคล สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั 

หลกีเลีย่งสภำวะทีเ่สี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวงัภยัจำกบุคคล สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย 

 

 

 

 

ดีเลิศ 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

รายละเอยีดที่2 มีพฒันาการดา้นอารมณ์จติใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้

ประเด็นพจิารณาที่2.1 

- เดก็ร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

 เกณฑค์ุณภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

ประเด็นพจิารณาที่2.2 

-  รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็2 รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย 

ประเด็นพจิารณาที่2.3 

- ยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ื่น 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ

ตนเองและผูอ้ื่น 

ประเด็นพจิารณาที่2.4 

- เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีิตส ำนึกและค่ำนยิมที่ด ี

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีิตส ำนกึและ

ค่ำนิยมที่ด ี

ประเด็นพจิารณาที่2.5 

- มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้แสดงออก 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้แสดงออก 

ประเด็นพจิารณาที่2.6 

- ช่วยเหลอืและแบ่งปนั 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ช่วยเหลอืและแบ่งปนั 

ประเด็นพจิารณาที่2.7 

-  เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีติส ำนึกและค่ำนิยมที่ด ี

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  

มจีิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ด ี

 

 

ดเีลศิ 



 

 
 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

ประเด็นพจิารณาที่2.8 

- ซื่อสตัยสุ์จรติ มคีุณธรรมจรยิธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 เกณฑค์ุณภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ซื่อสตัยสุ์จริต มคีณุธรรมจรยิธรรมตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

ประเด็นพจิารณาที่2.9 

-  มคีวำมสุขและแสดงออกผำ่นงำนศิลปะดนตรีและกำรเคลือ่นไหว 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็มคีวำมสุขและแสดงออกผำ่นงำนศิลปะดนตรีและ

กำรเคลือ่นไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

รายละเอยีดที3่  มพีฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขีองสงัคม 

ประเดน็พจิารณาที่3.1 

- เด็กช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตักิจิวตัรประจ ำวนัมวีนิยัในตนเอง 

 เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตักิจิวตัรประจ ำวนัมวีนิยัใน

ตนเอง 

ประเดน็พจิารณาที่3.2 

-  ประหยดัและพอเพยีง 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กประหยดัและพอเพยีง 

ประเดน็พจิารณาที่3.3 

- มสี่วนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมสี่วนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน 

ประเดน็พจิารณาที่3.4 

- มมีำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่นกำรไหวก้ำรยิ้ม 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมมีำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่นกำรไหวก้ำรยิ้ม 

ประเดน็พจิารณาที่3.5 

- ยอมรบัหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหวำ่งบคุคล เช่น ควำมคิดพฤตกิรรม พื้นฐำน 

ครอบครวั เชื้อชำต ิศำสนำ วฒันธรรม เป็นตน้ 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรบัหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหวำ่งบคุคล เช่น 

ควำมคิดพฤตกิรรม พื้นฐำน ครอบครวั เชื้อชำต ิศำสนำ วฒันธรรม เป็นตน้ 

ประเดน็พจิารณาที่3.6 

- เลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดยปรำศจำกกำรใชค้วำม

รุนแรง 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กเลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดย

ปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง 

ดีเลิศ 

 

 

 



 

 
 

 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

รายละเอยีดที่4   พฒันาการดา้นสติปญัญา  สื่อสารไดม้ีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และ

แสวงหาความรูไ้ด ้

ประเด็นพจิารณาที่4.1 

- เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ 

 เกณฑค์ุณภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ 

ประเด็นพจิารณาที่4.2 

-  ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่สนใจหรอืสงสยัและพยำยำมคน้หำค ำตอบ  

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็2 ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสยัและพยำยำม

คน้หำค ำตอบ 

ประเด็นพจิารณาที่4.3 

- อ่ำนนิทำนและเลำ่เรื่องที่ตนเองอ่ำน และเขยีนไดเ้หมำะสมกบัวยั 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็อ่ำนนิทำนและเลำ่เรื่องที่ตนเองอ่ำน และเขยีน

ไดเ้หมำะสมกบัวยั 

ประเด็นพจิารณาที่4.4 

- มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชงิเหตุผลทำงคณิตศำสตรแ์ละ

วทิยำศำสตร ์กำรคิดแกป้ญัหำและสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆ 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชงิ

เหตุผลทำงคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์กำรคิดแกป้ญัหำและสำมำรถตดัสนิใจในเรื่อง

งำ่ยๆ 

ประเด็นพจิารณาที่4.5 

-  สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเลน่อิสระ

เป็นตน้ 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร

เช่นงำนศิลปะ กำรเลน่อิสระเป็นตน้ 

 

ดีเลิศ 

 



 

 
 

 

 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

ประเด็นพจิารณาที่4.6 

- ใชส้ื่อเทคโนโลย ีเช่น แว่นขยำย แมเ่หลก็ กลอ้งดจิิตอล เป็นตน้ เป็น

เครื่องมอืในกำรเรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ดพ้ยำยำมคน้หำค ำตอบ 

เกณฑค์ณุภาพ 

               รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ใชส้ื่อเทคโนโลย ีเช่น แว่นขยำย แมเ่หลก็ กลอ้ง

ดจิิตอล เป็นตน้ เป็นเครื่องมอืในกำรเรยีนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ดพ้ยำยำมคน้หำค ำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปผลการวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีดที่1มีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรงมสีุขนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

1.มีพ ัฒนำกำรดำ้น

ร่ำงกำยแขง็แรง   มี

สุขนิสยัที่ดีและดูแล

ควำมปลอดภยัของ

ตนเองได ้

เด็กมีน ้ำหนักส่วนสูงตำม

เกณฑม์ำตรฐำนเคลื่อนไหว

ร่ำงกำยคล่องแคล่วทรงตวั

ไดด้ีใชม้ือและตำประสำน

ส ัมพ ันธ์ไดด้ี  ดู แลร ักษำ

สุขภำพอนำมยัส่วนตนและ

ปฏิบตัิจนเป็นนิสยั  ปฏิบตัิ

ตนตำมขอ้ตกลงเกี่ ยวกับ

ควำมปลอดภยั  หลีกเลี่ยง

สภำวะที่ เสี่ยงต่อโรค  สิ่ง

เสพติด  และระวงัภยัจำก

บุคคล  สิ่งแวดลอ้ม  และ

สถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอนัตรำย 

1 .1  เด็กมีน ้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์

มำตรฐำน 

 

 

 

1.2 เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง

ตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ี 

 

 

1.3 ดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและ

ปฏบิตัิจนเป็นนิสยั 

 

 

1.4 ปฏิบตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั หลกีเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค 

สิ่ ง เ สพติ ด แล ะร ะว ัง ภ ัย จ ำกบุ คคล 

สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมี

น ำ้หนกั ส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุข 

 

ร ้อ ยละ75 .00 - 89 .9 9  ขอ ง เด็ก

เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง

ตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธ์

ไดด้ ี

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กดูแล

รักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและ

ปฏบิตัิจนเป็นนิสยั 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กปฏบิตัิ

ตนตำมขอ้ตกลงเกี่ ยวกับควำม

ปลอดภยั หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยง

ต่อโรค สิ่งเสพติดและระวงัภยัจำก

บุคคล สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

2.มีพฒันำกำรดำ้น

อ ำ ร ม ณ์ จิ ต ใ จ  

ค ว บ คุ ม แ ล ะ

แ ส ด ง อ อ ก ท ำ ง

อำรมณไ์ด ้

เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์

ควำมรู ส้ึกได เ้หมำะสม รู จ้ ัก

ยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย 

ย อ ม ร ั บ แ ล ะ พ อ ใ จ ใ น

ควำมสำมำรถและผลงำนของ

ตนเองและผูอ้ื่น  มจีติส  ำนึกและ

ค่ำนิยมที่ดีมีควำมม ัน่ใจกลำ้พูด  

กล ำ้ แสดงออก   ช่ ว ย เ หลือ

แบ่งปัน  เคำรพสิทธิ รู ห้นำ้ที่

ร ับผิดชอบ  อดทนอดกล ั้น  

ซื่ อ ส ัตย์สุ จ ริต   มีคุณธรรม

จริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด   ชื่นชมและมีควำมสุข

ก ับ ศิ ลปะ   ดนตรี แ ล ะก ำ ร

เคลือ่นไหว 

 

2.1 เด็กร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณค์วำมรูส้กึ

ไดเ้หมำะสม 

 

 

2.2 รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย 

 

 

2.3 ยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและ

ผลงำนของตนเองและผูอ้ื่น 

 

 

2.4 เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีติส  ำนึก

และค่ำนิยมที่ดี 

 

2.5 มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้แสดงออก 

 

 

2.6 ช่วยเหลอืและแบง่ปนั 

 

 

2.7 เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีติส  ำนึก

และค่ำนิยมที่ดี 

 

 

2.8 ซื่อสตัย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 

2.9 มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ

ดนตรีและกำรเคลือ่นไหว 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กร่ำเริง

แจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ึกได ้

เหมำะสม 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก2 รูจ้กั

ยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอย 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรบั

และพอใจในควำมสำมำรถและผลงำน

ของตนเองและผูอ้ื่น 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กเคำรพ

สทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ มจีติส  ำนึกและ

ค่ำนิยมที่ดี 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำม

ม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้แสดงออก 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กช่วยเหลอื

และแบง่ปนั 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กเคำรพ

สทิธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  

มจีติส  ำนึกและค่ำนิยมที่ดี 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กซื่อสตัย์

สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมคีวำมสุข

และแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรี

และกำรเคลือ่นไหว 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

3.มีพฒันำกำรดำ้น

สงัคม  ช่วยเหลือ

ตน เ อ งแล ะ เ ป็ น

ส ม ำ ชิ ก ที่ ดี ข อ ง

สงัคม 

 

เด็กช่วยเหลือตนเองในกำร

ปฏิบตัิกิจวตัรประจ ำวนั  มี

วินยัในตนเอง  ประหยดัและ

พอเพยีง  มส่ีวนร่วมดูแลรกัษำ

สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม ใ น แ ล ะ นอ ก

ห ้อ ง เ รี ยน  มีม ำ รย ำทตำม

วฒันธรรมไทย  เช่น  กำรไหว ้

กำรยิ้ม  ทกัทำยและมีสมัมำ

คำรวะกับ ผู ใ้หญ่  เ ป็นต ้น  

ย อ ม รับ หรื อ เ ค ำ รพคว ำม

แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  เช่น  

ควำมคิดพฤติกรรม  พื้นฐำน

ครอบครัว เชื้ อช ำติศำสนำ

วฒันธรรม  เป็นตน้  เล่นและ

ท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ แกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้  โดยปรำศจำกกำร

ใชค้วำมรุนแรง 

 

 

3.1เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบ ัติ

กิจวตัรประจ ำวนัมวีนิยัในตนเอง 

 

 

3.2 ประหยดัและพอเพยีง 

 

 

3.3มีส่วนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มใน

และนอกหอ้งเรียน 

 

3.4มมีำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่นกำร

ไหวก้ำรยิ้ม 

 

 

3.5ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิดพฤติกรรม 

พื้ นฐำน ครอบครัว เชื้ อชำติ  ศำสนำ 

วฒันธรรม เป็นตน้ 

 

 

3.6เล่นและท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดยปรำศจำกกำรใช ้

ควำมรุนแรง 

 

 

ร ้อ ยละ75 .00 - 89 .9 9  ขอ ง เด็ก

ช่ วย เหลือตนเอง ในกำรปฏิบ ัติ

กิจวตัรประจ ำวนัมวีนิยัในตนเอง 

 

ร ้อ ยละ75 .00 - 89 .9 9  ขอ ง เด็ก

ประหยดัและพอเพยีง 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมส่ีวน

ร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและ

นอกหอ้งเรียน 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมี

มำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่นกำร

ไหวก้ำรยิ้ม 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็ยอมรบั

หรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำง

บุคคล เช่น ควำมคิดพฤติกรรม 

พื้นฐำน ครอบครวั เชื้อชำติ ศำสนำ 

วฒันธรรม เป็นตน้ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กเล่น

และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และแกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้ โดยปรำศจำกกำรใช ้

ควำมรุนแรง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

4.มีพฒันำกำรดำ้น

สติปญัญำ  สื่อสำร

ไดม้ีทกัษะกำรคิด

พื้ น ฐ ำ น   แ ล ะ

แสวงหำควำมรูไ้ด ้

 

 เด็กสนทนำโตต้อบและเล่ำ

เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ  ตัง้ค ำถำม

ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสยั

และพยำยำมคน้หำค ำตอบ  

อ่ำนนิทำน  และเล่ำ เรื่ องที่

ต น เ อ ง อ่ ำ น   แ ล ะ เ ขี ย น

สญัลกัษณ์ไดเ้หมำะสมกบัวยั  

มคีวำมสำมำรถในกำรคิดรวบ

ยอด  กำรคิดเชิงเหตุผลทำง

คณิตศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์

กำรคิดแกป้ญัหำและสำมำรถ

ตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได ้ 

ส ร ้ำ ง ส ร ร ค์ ผ ล ง ำ น ต ำ ม

ควำมคิดและจินตนำกำรเช่น  

ง ำนศิ ลปะกำร เ คลื่ อนไหว

ท่ำทำงกำรเล่นอิสระเป็นตน้  

และใชส้ื่อ เทคโนโลยี  เ ช่น  

แว่นขยำยแม่เหล็ก  กลอ้ง

ดิ จิ ต อ ล   เ ป็ น ต ้น   เ ป็ น

เครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ละ

แสวงหำควำมรูไ้ด ้

 

4.1เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่น

เขำ้ใจ 

 

 

4.2 ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสยัและ

พยำยำมคน้หำค ำตอบ  

 

 

4.3อ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำน 

และเขยีนไดเ้หมำะสมกบัวยั 

 

 

4.4มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 

กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ กำรคิดแก ้ป ัญหำและ

สำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆ 

 

 

 

4.5 สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและ

จินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเล่นอิสระ

เป็นตน้ 

 

 

4.6ใชส้ื่อ เทคโนโลยี เ ช่น แว่นขยำย 

แม่เหล็ก กลอ้งดิจิตอล เ ป็นตน้ เ ป็น

เครื่องมอืในกำรเรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรู ้

ไดพ้ยำยำมคน้หำค ำตอบ 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเดก็สนทนำ

โตต้อบและเลำ่เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก ตั้ง

ค ำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสยัและ

พยำยำมคน้หำค ำตอบ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กอ่ำน

นิทำนและเลำ่เรื่องที่ตนเองอ่ำน และ

เขยีนไดเ้หมำะสมกบัวยั 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมี

ควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 

กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์

และวิทยำศำสตร ์กำรคิดแกป้ญัหำ

และสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆ 

 

ร ้อ ยละ75 .00 - 89 .9 9  ขอ งเด็ก 

สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและ

จินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเล่น

อิสระเป็นตน้ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กใชส้ื่อ

เทคโนโลย ีเช่น แว่นขยำย แมเ่หลก็ 

กลอ้งดจิิตอล เป็นตน้ เป็นเครื่องมอื

ในกำรเรียนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด ้

พยำยำมคน้หำค ำตอบ 



 

 
 

 

วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มลูและหลกัฐาน 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเด็ก 

รายละเอยีด 1 มีพฒันาการดา้นร่างกายแข็งแรง มีสขุนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

ค าอธิบาย เดก็มนี ำ้หนกัส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำนเคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ทรงตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ ีดูแล

รกัษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิจนเป็นปฏบิตัตินตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั  หลกีเลีย่งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพ

ติด  และระวงัภยัจำกบุคคล  สิ่งแวดลอ้ม  และสถำนกำรณ์ที่เสีย่งอนัตรำย 

ประเด็น

พจิารณา 

ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ 

วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.1เดก็มี

น ำ้หนกั

ส่วนสูงตำม

เกณฑ์

มำตรฐำน 

รอ้ยละ75.00-

89.99 ของเดก็

มนี ำ้หนกั 

ส่วนสูงตำม

เกณฑ์

มำตรฐำน กรม

อนำมยั 

กระทรวง

สำธำรณสุข 

1.จดัท ำปฏทินิกำรวำง

แผนกำรประเมนิ

พฒันำกำรตำมสภำพจริง 

2.ช ัง่น ำ้หนกั วดัส่วนสูง 

3.บนัทกึกำรเจริญเติบโต

ของเดก็ สมดุบนัทกึ

สุขภำพเดก็ 

4.บนัทกึผลลงกรำฟ

แสดงกำรเจริญเตบิโต

ตำมเกณฑอ์ำ้งอิงตำม

เพศ และช่วงอำยุของ

กรมอนำมยั พ.ศ.2558 

รำยบุคคล 

5.ผูร้บัผดิชอบโครงกำร

เฝ้ำระวงัและส่งเสริมกำร

เติบโตเดก็สมวยั ติดตำม

ตรวจสอบขอ้มลูเป็น

ระยะ 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ย

ละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไมผ่่ำนเกณฑ ์

 

1.สมดุบนัทกึกำรเจรญิเติบโตของเดก็ สมดุบนัทกึสุขภำพเดก็ 

2.กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑอ์ำ้งอิงตำมเพศ และช่วงอำยุของ

กรมอนำมยั พ.ศ.2558 

3.เครื่องช ัง่น ำ้หนกั วดัส่วนสูง 

4.ขอ้มลูภำวะกำรเจริญเติบโตเป็นรำยบุคคล 

5.เกณฑป์ระเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำนหลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับ่งชี้ 

และสภำพที่พงึประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤตกิรรม) 

6.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำรตมสภำพจริง 

7.รำยงำนสรุปโครงกำร 

-โครงกำรเฝ้ำระวงัและส่งเสริมกำรเติบโตเดก็สมวยั  

8.สรุปจ ำนวนและรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไมผ่ำ่นเกณฑก์ำร

ประเมนิ 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูลและหลกัฐาน 

มาตรฐานที่1 คณุภาพเดก็ 

รายละเอยีด 1 มพีฒันาการดา้นร่างกายแข็งแรง มสีขุนิสยัที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได  ้

ค าอธบิาย เดก็มนี ำ้หนกัส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำนเคลือ่นไหวร่ำงกำยคล่องแคลว่ทรงตวัไดด้ใีชม้อืและตำประสำนสมัพนัธไ์ดด้ ีดูแลรกัษำสุขภำพอนำมยั

ส่วนตนและปฏบิตัจินเป็นปฏิบตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั  หลกีเลีย่งสภำวะทีเ่สี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพตดิ  และระวงัภยัจำกบคุคล  

สิ่งแวดลอ้ม  และสถำนกำรณ์ทีเ่สี่ยงอนัตรำย 

ประเด็น

พจิารณา 

ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ 

วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.1เดก็มี

น ำ้หนกั

ส่วนสูงตำม

เกณฑ์

มำตรฐำน 

รอ้ยละ75.00-

89.99 ของเดก็

มนี ำ้หนกั 

ส่วนสูงตำม

เกณฑ์

มำตรฐำน กรม

อนำมยั 

กระทรวง

สำธำรณสุข 

1.จดัท ำปฏทินิกำรวำง

แผนกำรประเมนิ

พฒันำกำรตำมสภำพจริง 

2.ช ัง่น ำ้หนกั วดัส่วนสูง 

3.บนัทกึกำรเจริญเติบโต

ของเดก็ สมดุบนัทกึ

สุขภำพเดก็ 

4.บนัทกึผลลงกรำฟ

แสดงกำรเจริญเตบิโต

ตำมเกณฑอ์ำ้งอิงตำม

เพศ และช่วงอำยุของ

กรมอนำมยั พ.ศ.2558 

รำยบุคคล 

5.ผูร้บัผดิชอบโครงกำร

เฝ้ำระวงัและส่งเสริมกำร

เติบโตเดก็สมวยั ติดตำม

ตรวจสอบขอ้มลูเป็น

ระยะ 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ย

ละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไมผ่่ำนเกณฑ ์

 

1.สมดุบนัทกึกำรเจรญิเติบโตของเดก็ สมดุบนัทกึสุขภำพเดก็ 

2.กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑอ์ำ้งอิงตำมเพศ และช่วงอำยุของ

กรมอนำมยั พ.ศ.2558 

3.เครื่องช ัง่น ำ้หนกั วดัส่วนสูง 

4.ขอ้มลูภำวะกำรเจริญเติบโตเป็นรำยบุคคล 

5.เกณฑป์ระเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำนหลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับ่งชี้ 

และสภำพที่พงึประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤตกิรรม) 

6.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำรตมสภำพจริง 

7.รำยงำนสรุปโครงกำร 

-โครงกำรเฝ้ำระวงัและส่งเสริมกำรเติบโตเดก็สมวยั  

8.สรุปจ ำนวนและรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไมผ่ำ่นเกณฑก์ำร

ประเมนิ 

 



 

 
 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1.2 เคลือ่นไหว

ร่ำงกำย

คลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้ใีชม้อืและ

ตำประสำน

สมัพนัธไ์ดด้ ี

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็เคลือ่นไหวร่ำงกำย

คลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ใีช ้

มอืและตำประสำนสมัพนัธ์

ไดด้ ี

1.กำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

2.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

กลำงแจง้ 

3.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้น

ในกลำงแจง้ 

4.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ที่

ผ่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้(ีตวับง่ชี้ตำมหลกัสูตร) 

- กำรเดนิ(2.1.1) 

- กำรกระโดด(2.1.2) 

- กำรวิง่(2.1.3) 

- กำรรบัลูกบอล(2.1.4) 

5.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

ศลิปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

7.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้น

ในศิลปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

8.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ที่

ผ่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้(ีตวับง่ชี้ตำมหลกัสูตร) 

- ใชก้รรไกร(2.2.1) 

- เขยีนรูป(2.2.2) 

- รอ้ยวสัดุ(2.2.3) 

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั

กลำงแจง้ 

4.แผนกำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

6.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

7.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค์

เลน่ตำมมมุ 

8.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในศิลปะ

สรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

9.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1 .3  ดู แลร ักษ ำ

สุ ขภ ำพอนำม ัย

ส่ ว น ต น แ ล ะ

ป ฏิ บ ัติ จ น เ ป็ น

นิสยั 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เด็ก ดู แลร ักษำสุ ขภ ำพ

อนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิ

จนเป็นนิสยั 

1.น ำเด็กเขำ้ร ับกำรคัดกรองจำก

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุข ตรวจสุขภำพ

ท ัว่ไป และตรวจสุขภำพช่องปำก

และฟนั 

2.บนัทกึสุขภำพ 

3.ดูแลกิจว ัตรประจ ำว ันให เ้ด็ก

ป ฏิ บ ัติ อ ย่ ำ ง ส ม ่ ำ เ ส ม อ เ รื่ อ ง

ร ับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ 

และดื่มน ้ำสะอำดอย่ำงเหมำะสม 

ล ำ้งมือก่อนร ับประทำนอำหำ ร 

หลงัจำกใชห้อ้งน ้ำหอ้งสว้ม แปรง

ฟนั นอนพกัผ่อนเป็นเวลำและออก

ก ำลงักำยเป็นเวลำ 

4.จัดท ำปฏิทินกำรวำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพจรงิ 

5.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำรส่งเสริม

สุขภำพและสุขนิส ัยที่ดี  ก ำก ับ

ตดิตำม รำยงำนสรุป 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเด็ก

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ ์

1.ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั 

2.เกณฑ์กำรประเมินพ ัฒนำกำรตำมมำตรฐ ำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึประสงค์

(สมรรถนะเชงิพฤตกิรรม) 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.ผลกำรประเมินพฒันำกำรตำมวยัรำยบุคคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั 

5. .แผนกำรจดักจิกรรมทศันศึกษำ 

6.ภำพถำ่ย/วดีโีอ กำรตรวจสุขภำพกจิกรรมทีเ่กิดขึ้น

ในกจิวตัรประจ ำวนั 

7.รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสรมิสุขภำพและสุขนิสยัที่

ด(ีแสดงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนสำธำรณสุข) 

8.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1.4 ปฏบิตัติน

ตำมขอ้ตกลง

เกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั 

หลกีเลีย่งสภำวะ

ทีเ่สี่ยงต่อโรค สิ่ง

เสพตดิและระวงั

ภยัจำกบคุคล 

สิ่งแวดลอ้มและ

อนัตรำย 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็ปฏิบตัิตนตำม

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั หลกีเลี่ยง

สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง

เสพตดิและระวงัภยัจำก

บคุคล สิ่งแวดลอ้มและ

อนัตรำย 

 

 

1.ดูแลควำมปลอดภยัของเครื่อง

เลน่สนำมโดยมผูีร้บัผดิชอบ

โดยตรง ตรวจสอบก่อนและหลงั 

กำรเลน่ 

2.จดัท ำปฏิทนิกำรวำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพจรงิ 

3.จดักจิกรรมทศันศึกษำ 

4.สงัเกต บนัทกึพฤติกรรมเดก็

ในช่วงกจิกรรมกลำงแจง้ 

5.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ ์

5.1ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบั

ควำมปลอดภยั 

5.2หลกีเลี่ยงสภำวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 

สิ่งเสพตดิและระวงัภยัจำกบคุคล 

สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย(โครงกำร/

หน่วยกำรเรียนรูเ้สรมิ)เช่นกำรจดั

ประสบกำรณ์เรื่อง ควำมปลอดภยั

จำกโรคตดิต่อ ยำเสพตดิ บคุคล 

สถำนกำรณ์เสี่ยง 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

ควำมปลอดภยัจำกโรคตดิต่อ ยำ

เสพตดิ บคุคล สถำนกำรณ์เสี่ยง 

1.เครื่องเลน่สนำม 

2.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั 

5.แผนกำรจดัประสบกำรณ์ทศันศึกษำ/กจิกรรม

กลำงแจง้/โครงกำร/กจิกรรมเรื่อง ควำมปลอดภยั

จำกโรคตดิต่อ ยำเสพตดิ บคุคล สถำนกำรณ์เสี่ยง 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์/สรุปโครงกำร 

7.ภำพถ่ำย/วดีโีอ 

8 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีด 2 มพีฒันาการดา้นอารมณ์จติใจ  ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได  ้

ค าอธบิาย 

          เดก็ร่ำเรงิแจ่มใส  แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม  รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ

ตนเองและผูอ้ื่น  มจีิตส ำนึกและค่ำนิยมทีด่มีคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด  กลำ้แสดงออก  ช่วยเหลอืแบง่ปนั  เคำรพสิทธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  อดทนอดกล ัน้  

ซื่อสตัยส์ุจริต มคีุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัศิลปะ  ดนตรแีละกำรเคลือ่นไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.1เดก็ร่ำเรงิ

แจ่มใสแสดง

อำรมณ์ควำมรูส้ึก

ไดเ้หมำะสม 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ร่ำเรงิแจ่มใสแสดงอำรมณ์

ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

1.กำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

2บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

กลำงแจง้ 

3.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ กจิกรรม

ทีเ่กดิขึ้นในกลำงแจง้ 

4 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑก์ำรแสดงอำรมณ์

ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคล

และแบบบนัทกึกำรประเมนิที่เกดิขึ้นในกจิวตัร

ประจ ำวนักลำงแจง้ 

4. .แผนกำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

6.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในกลำงแจง้ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไม่ผ่ำนเกณฑก์ำรแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ึกได ้

เหมำะสม 



 

 
 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.2 รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่

ใจอดทนในกำร

รอคอย 

2.3 ยอมรบัและ

พอใจใน

ควำมสำมำรถและ

ผลงำนของตนเอง

และผูอ้ื่น 

2.4 เคำรพสิทธิรู ้

หนำ้ที่รบัผดิชอบ 

มจีิตส ำนึกและ

ค่ำนิยมทีด่ี 

2.5 มคีวำมม ัน่ใจ

กลำ้พูด กลำ้

แสดงออก 

2.6ช่วยเหลอืและ

แบง่ปนั 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำร

รอคอย 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ยอมรบัและพอใจใน

ควำมสำมำรถและผลงำน

ของตนเองและผูอ้ื่น 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มจีิตส ำนึกและ

ค่ำนิยมทีด่ี 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้

แสดงออก 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ช่วยเหลอืและแบง่ปนั 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มี 

จิตส ำนึกและค่ำนิยมทีด่ี 

1.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรม

เคลือ่นไหวและจงัหวะ 

2บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

3.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ กจิกรรม

ทีเ่กดิขึ้นในศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่

ตำมมมุ/กจิกรรมเคลื่อนไหวและ

จงัหวะ 

4 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคล

และแบบบนัทกึกำรประเมนิที่เกดิขึ้นในกจิกรรม

ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรม

เคลือ่นไหวและจงัหวะ 

 

4. .แผนกำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค์/

เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลือ่นไหวและ

จงัหวะ 

6.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลือ่นไหวและ

จงัหวะ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.7 เคำรพสิทธิ รู ้

หนำ้ที่รบัผิดชอบ มี

จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ

ค่ำนิยมทีด่ ี

 

2.8ซื่อสตัยส์ุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม

ตำมที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

 

2.9 มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำนงำน

ศิ ลปะดนตรีแ ล ะ

กำรเคลือ่นไหว 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เ ด็ ก ซื่ อ ส ัต ย์สุ จ ริ ต  มี

คุณธรรมจริยธรรมตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เ ด็ ก มี ค ว ำ ม สุ ข แ ล ะ

แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ

ดนตรแีละกำรเคลือ่นไหว 

  



 

 
 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1.2 เคลือ่นไหว

ร่ำงกำย

คลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้ใีชม้อืและ

ตำประสำน

สมัพนัธไ์ดด้ ี

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็เคลือ่นไหวร่ำงกำย

คลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ใีช ้

มอืและตำประสำนสมัพนัธ์

ไดด้ ี

1.กำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

2.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

กลำงแจง้ 

3.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้น

ในกลำงแจง้ 

4.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ที่

ผ่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้(ีตวับง่ชี้ตำมหลกัสูตร) 

- กำรเดนิ(2.1.1) 

- กำรกระโดด(2.1.2) 

- กำรวิง่(2.1.3) 

- กำรรบัลูกบอล(2.1.4) 

5.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

ศิลปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

7.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้น

ในศิลปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

8.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ที่

ผ่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

เคลือ่นไหวร่ำงกำยคลอ่งแคลว่ ทรง

ตวัไดด้(ีตวับง่ชี้ตำมหลกัสูตร) 

- ใชก้รรไกร(2.2.1) 

- เขยีนรูป(2.2.2) 

- รอ้ยวสัดุ(2.2.3) 

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั

กลำงแจง้ 

4.แผนกำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

6.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

7.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค์

เลน่ตำมมมุ 

8.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในศิลปะ

สรำ้งสรรคเ์ลน่ตำมมมุ 

9.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1 .3  ดู แลร ักษ ำ

สุ ขภ ำพอนำม ัย

ส่ ว น ต น แ ล ะ

ป ฏิ บ ัติ จ น เ ป็ น

นิสยั 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เด็ก ดู แลร ักษำสุ ขภ ำพ

อนำมยัส่วนตนและปฏบิตัิ

จนเป็นนิสยั 

1.น ำเด็กเขำ้ร ับกำรคัดกรองจำก

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุข ตรวจสุขภำพ

ท ัว่ไป และตรวจสุขภำพช่องปำก

และฟนั 

2.บนัทกึสุขภำพ 

3.ดูแลกิจว ัตรประจ ำว ันให เ้ด็ก

ป ฏิ บ ัติ อ ย่ ำ ง ส ม ่ ำ เ ส ม อ เ รื่ อ ง

ร ับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ 

และดื่มน ้ำสะอำดอย่ำงเหมำะสม 

ล ำ้งมือก่อนร ับประทำนอำหำ ร 

หลงัจำกใชห้อ้งน ้ำหอ้งสว้ม แปรง

ฟนั นอนพกัผ่อนเป็นเวลำและออก

ก ำลงักำยเป็นเวลำ 

4.จัดท ำปฏิทินกำรวำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพจรงิ 

5.ผูร้ ับผิดชอบโครงกำรส่งเสริม

สุขภำพและสุขนิส ัยที่ดี  ก ำก ับ

ตดิตำม รำยงำนสรุป 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเด็ก

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ ์

1.ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั 

2.เกณฑ์กำรประเมินพ ัฒนำกำรตำมมำตรฐ ำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึประสงค์

(สมรรถนะเชงิพฤตกิรรม) 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.ผลกำรประเมินพฒันำกำรตำมวยัรำยบุคคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั 

5. .แผนกำรจดักจิกรรมทศันศึกษำ 

6.ภำพถำ่ย/วดีโีอ กำรตรวจสุขภำพกจิกรรมทีเ่กิดขึ้น

ในกจิวตัรประจ ำวนั 

7.รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสรมิสุขภำพและสุขนิสยัที่

ด(ีแสดงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนสำธำรณสุข) 

8.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1.4 ปฏบิตัติน

ตำมขอ้ตกลง

เกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั 

หลกีเลีย่งสภำวะ

ทีเ่สี่ยงต่อโรค สิ่ง

เสพตดิและระวงั

ภยัจำกบคุคล 

สิ่งแวดลอ้มและ

อนัตรำย 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็ปฏิบตัิตนตำม

ขอ้ตกลงเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภยั หลกีเลี่ยง

สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง

เสพตดิและระวงัภยัจำก

บคุคล สิ่งแวดลอ้มและ

อนัตรำย 

 

 

1.ดูแลควำมปลอดภยัของเครื่อง

เลน่สนำมโดยมผูีร้บัผดิชอบ

โดยตรง ตรวจสอบก่อนและหลงั 

กำรเลน่ 

2.จดัท ำปฏิทนิกำรวำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพจรงิ 

3.จดักจิกรรมทศันศึกษำ 

4.สงัเกต บนัทกึพฤติกรรมเดก็

ในช่วงกจิกรรมกลำงแจง้ 

5.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ ์

5.1ปฏบิตัิตนตำมขอ้ตกลงเกี่ยวกบั

ควำมปลอดภยั 

5.2หลกีเลี่ยงสภำวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 

สิ่งเสพตดิและระวงัภยัจำกบคุคล 

สิ่งแวดลอ้มและอนัตรำย(โครงกำร/

หน่วยกำรเรียนรูเ้สรมิ)เช่นกำรจดั

ประสบกำรณ์เรื่อง ควำมปลอดภยั

จำกโรคตดิต่อ ยำเสพตดิ บคุคล 

สถำนกำรณ์เสี่ยง 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็

ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำนเกณฑ์

ควำมปลอดภยัจำกโรคตดิต่อ ยำ

เสพตดิ บคุคล สถำนกำรณ์เสี่ยง 

1.เครื่องเลน่สนำม 

2.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัรประจ ำวนั 

5.แผนกำรจดัประสบกำรณ์ทศันศึกษำ/กจิกรรม

กลำงแจง้/โครงกำร/กจิกรรมเรื่อง ควำมปลอดภยั

จำกโรคตดิต่อ ยำเสพตดิ บคุคล สถำนกำรณ์เสี่ยง 

6.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์/สรุปโครงกำร 

7.ภำพถ่ำย/วดีโีอ 

8 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีด 2 มพีฒันาการดา้นอารมณ์จติใจ  ควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์ได  ้

ค าอธบิาย 

          เดก็ร่ำเรงิแจ่มใส  แสดงอำรมณ์ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม  รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรบัและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ

ตนเองและผูอ้ื่น  มจีิตส ำนึกและค่ำนิยมทีด่มีคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด  กลำ้แสดงออก  ช่วยเหลอืแบง่ปนั  เคำรพสิทธิรูห้นำ้ที่รบัผดิชอบ  อดทนอดกล ัน้  

ซื่อสตัยส์ุจริต มคีุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ชื่นชมและมคีวำมสุขกบัศิลปะ  ดนตรแีละกำรเคลือ่นไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.1เดก็ร่ำเรงิ

แจ่มใสแสดง

อำรมณ์ควำมรูส้ึก

ไดเ้หมำะสม 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ร่ำเรงิแจ่มใสแสดงอำรมณ์

ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

1.กำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

2บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

กลำงแจง้ 

3.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ กจิกรรม

ทีเ่กดิขึ้นในกลำงแจง้ 

4 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑก์ำรแสดงอำรมณ์

ควำมรูส้กึไดเ้หมำะสม 

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคล

และแบบบนัทกึกำรประเมนิที่เกดิขึ้นในกจิวตัร

ประจ ำวนักลำงแจง้ 

4. .แผนกำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์กลำงแจง้ 

6.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในกลำงแจง้ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไม่ผ่ำนเกณฑก์ำรแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ึกได ้

เหมำะสม 



 

 
 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.2 รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่

ใจอดทนในกำร

รอคอย 

2.3 ยอมรบัและ

พอใจใน

ควำมสำมำรถและ

ผลงำนของตนเอง

และผูอ้ื่น 

2.4 เคำรพสิทธิรู ้

หนำ้ที่รบัผดิชอบ 

มจีิตส ำนึกและ

ค่ำนิยมทีด่ี 

2.5 มคีวำมม ัน่ใจ

กลำ้พูด กลำ้

แสดงออก 

2.6ช่วยเหลอืและ

แบง่ปนั 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

รูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจอดทนในกำร

รอคอย 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ยอมรบัและพอใจใน

ควำมสำมำรถและผลงำน

ของตนเองและผูอ้ื่น 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มจีิตส ำนึกและ

ค่ำนิยมทีด่ี 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

มคีวำมม ัน่ใจกลำ้พูด กลำ้

แสดงออก 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ช่วยเหลอืและแบง่ปนั 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

เคำรพสทิธิรูห้นำ้ที่

รบัผดิชอบ มี 

จิตส ำนึกและค่ำนิยมทีด่ี 

1.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรม

เคลือ่นไหวและจงัหวะ 

2บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

3.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ กจิกรรม

ทีเ่กดิขึ้นในศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่

ตำมมมุ/กจิกรรมเคลื่อนไหวและ

จงัหวะ 

4 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

 

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

3.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคล

และแบบบนัทกึกำรประเมนิที่เกดิขึ้นในกจิกรรม

ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรม

เคลือ่นไหวและจงัหวะ 

 

4. .แผนกำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค์/

เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลือ่นไหวและ

จงัหวะ 

6.ภำพถ่ำย/วดีโีอ กจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/กจิกรรมเคลือ่นไหวและ

จงัหวะ 

7 .สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไม่ผ่ำนเกณฑ ์

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

2.7 เคำรพสิทธิ รู ้

หนำ้ที่รบัผิดชอบ มี

จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ

ค่ำนิยมทีด่ ี

 

2.8ซื่อสตัยส์ุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม

ตำมที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

 

2.9 มีควำมสุขและ

แสดงออกผ่ำนงำน

ศิ ลปะดนตรีแ ล ะ

กำรเคลือ่นไหว 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เ ด็ ก ซื่ อ ส ัต ย์สุ จ ริ ต  มี

คุณธรรมจริยธรรมตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เ ด็ ก มี ค ว ำ ม สุ ข แ ล ะ

แสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ

ดนตรแีละกำรเคลือ่นไหว 

  



 

 
 

รายละเอยีด 3 มพีฒันาการดา้นสงัคม  ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขีองสงัคม 

ค าอธบิาย 

         เดก็ช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตักิจิวตัรประจ ำวนั  มวีนิยัในตนเอง  ประหยดัและพอเพยีง  มสี่วนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มในและนอก

หอ้งเรยีน มมีำรยำทตำมวฒันธรรมไทย  เช่น  กำรไหวก้ำรยิ้ม  ทกัทำยและมสีมัมำคำรวะกบัผูใ้หญ่  เป็นตน้  ยอมรบัหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหวำ่ง

บคุคล  เช่น  ควำมคิดพฤติกรรม  พื้นฐำนครอบครวัเชื้อชำตศิำสนำวฒันธรรม  เป็นตน้  เลน่และท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ แกไ้ขขอ้ขดัแยง้  โดยปรำศจำก

กำรใชค้วำมรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

3.1 เดก็ช่วยเหลอื

ตนเองในกำรปฏบิตัิ

กจิวตัรประจ ำวนัมี

วนิยัในตนเอง 

 

3.2 ประหยดัและ

พอเพยีง 

 

 

3.3 มสี่วนร่วม

ดูแลรกัษำ 

สิ่งแวดลอ้มใน

และนอก

หอ้งเรยีน 

 

3.4มมีำรยำทตำม

วฒันธรรมไทยเช่น

กำรไหวก้ำรยิ้ม 

 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ช่วยเหลอืตนเองในกำรปฏบิตัิ

กจิวตัรประจ ำวนัมวีนิยัใน

ตนเอง 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็ก

ประหยดัและพอเพียง 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมี

ส่วนร่วมดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม

ในและนอกหอ้งเรียน 

 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของเด็กมี

มำรยำทตำมวฒันธรรมไทยเช่น

กำรไหวก้ำรยิ้ม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กำรจดัประสบกำรณ์กจิวตัร

ประจ ำวนั รบัเด็ก เคำรพธง

ชำต ิรบัประทำนอำหำร แต่งตวั 

ลำ้งมอื ใชห้อ้งน ำ้ 

2.บนัทกึหลงักำรจดั

ประสบกำรณ์กจิวตัรประจ ำวนั 

3.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/เพื่อ

พฒันำมวีนิยัในตนเอง 

4.บนัทกึหลงักำรจดั

ประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค/์

เลน่ตำมมมุ 

5.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่

ตำมมมุ/เพื่อพฒันำมวีนิยัในตนเอง 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ 

6.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคล

และแบบบนัทกึกำรประเมนิที่เกดิขึ้นในกจิวตัร

ประจ ำวนั 

7.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ ์



 

 
 

รายละเอยีด 4 มพีฒันาการดา้นสติปญัญา  สือ่สารไดม้ีทกัษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรูไ้ด ้

ค าอธบิาย 

           เดก็สนทนำโตต้อบและเล่ำเรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ  ตัง้ค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรอืสงสยัและพยำยำมคน้หำค ำตอบ  อ่ำนนิทำน  และเล่ำเรื่องที่

ตนเองอ่ำน  และเขยีนสญัลกัษณ์ไดเ้หมำะสมกบัวยั   ควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด  กำรคิดเชงิเหตผุลทำงคณิตศำสตรแ์ละวทิยำศำสตรก์ำรคิด

แกป้ญัหำและสำมำรถตดัสนิใจในเรื่องง่ำย ๆ ได ้ สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น  งำนศิลปะกำรเคลื่อนไหวทำ่ทำงกำรเลน่อสิระเป็น

ตน้  และใชส้ื่อเทคโนโลย ี เช่น  แวน่ขยำยแม่เหลก็  กลอ้งดจิิตอล  เป็นตน้  เป็นเครื่องมอืในกำรเรยีนรูแ้ละแสวงหำควำมรูไ้ด  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

3 . 5  ย อ ม รั บ ห รื อ

เคำรพควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคล เ ช่น 

ควำมคิดพฤติกรรม 

พื้ นฐำน ครอบครัว 

เ ชื้ อ ช ำ ติ  ศ ำ ส น ำ 

วฒันธรรม เป็นตน้ 

 

3.6 เล่นและท ำงำน

ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และ

แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดย

ปรำศจำกกำรใชค้วำม

รุนแรง 

รอ้ยละ75.00 -8 9 . 99 

ของ เด็กยอมรับห รื อ

เคำรพควำมแตกต่ำง

ร ะหว่ ำ ง บุ ค ค ล  เ ช่ น 

ค ว ำมคิ ด พฤติ กรรม 

พื้นฐำน ครอบครวั เชื้อ

ชำติ ศำสนำ วฒันธรรม 

เป็นตน้ 

 

 

รอ้ยละ75.00 -8 9 . 99 

ของเด็กเล่นและท ำงำน

ร่ วมกับ ผู ้อื่ น ได ้ และ

แกไ้ขขอ้ข ัดแยง้ โดย

ปรำศจำกกำรใชค้วำม

รุนแรง 

  

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

4.1เดก็สนทนำ

โตต้อบและเลำ่เรื่อง

ใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ 

 

4.2 ตัง้ค ำถำมในสิ่ง

ทีส่นใจหรือสงสยั

และพยำยำมคน้หำ

ค ำตอบ  

 

4.3อ่ำนนิทำนและ

เลำ่เรื่องที่ตนเอง

อ่ำน และเขยีนได ้

เหมำะสมกบัวยั 

 

 

 รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็สนทนำโตต้อบและเลำ่

เรื่องใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็ตัง้ค ำถำมในสิ่งทีส่นใจ

หรอืสงสยัและพยำยำม

คน้หำค ำตอบ 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็อ่ำนนิทำนและเลำ่เรื่อง

ทีต่นเองอ่ำน และเขยีนได ้

เหมำะสมกบัวยั 

 

 

1.กำรจดัประสบกำรณ์กจิวตัร

ประจ ำวนั รบัเด็ก เคำรพธงชำต ิ

รบัประทำนอำหำร แต่งตวั ลำ้ง

มอื ใชห้อ้งน ำ้ 

2.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

กจิวตัรประจ ำวนั 

3.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ/เพื่อ

พฒันำมวีนิยัในตนเอง 

4.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์

ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ 

5.บนัทกึภำพถำ่ย/วดีีโอ 

6.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของ

เดก็ทีผ่่ำนเกณฑแ์ละไม่ผ่ำน

เกณฑ ์

1.เกณฑก์ำรประเมนิพฒันำกำรตำมมำตรฐำน

หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตวับง่ชี้และสภำพทีพ่งึ

ประสงค(์สมรรถนะเชงิพฤติกรรม) 

2.ตำรำงกจิกรรมประจ ำวนั 

3.ปฏทินิกำรวำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำร 

4.กำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะสรำ้งสรรค/์เลน่ตำม

มมุ/เพื่อพฒันำมวีนิยัในตนเอง 

5.บนัทกึหลงักำรจดัประสบกำรณ์ศิลปะ

สรำ้งสรรค/์เลน่ตำมมมุ 

6.ผลกำรประเมนิพฒันำกำรตำมวยัรำยบคุคลและ

แบบบนัทกึกำรประเมนิทีเ่กดิขึ้นในกจิวตัร

ประจ ำวนั 

7.สรุปจ ำนวน และรอ้ยละของเดก็ทีผ่่ำนเกณฑ์

และไม่ผ่ำนเกณฑ ์



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็พจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธเีกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

4.4 มคีวำมสำมำรถ 

ในกำรคิดรวบยอด 

กำรคิดเชิงเหตผุล

ทำงคณิตศำสตร์

และวทิยำศำสตร ์

กำรคิดแกป้ญัหำ

และสำมำรถ

ตดัสนิใจในเรื่อง

งำ่ยๆ 

 

4.5 สรำ้งสรรค์

ผลงำนตำม

ควำมคิดและ

จินตนำกำรเช่นงำน

ศิลปะ กำรเลน่

อสิระเป็นตน้ 

 

4.6ใชส้ื่อเทคโนโลย ี

เช่น แวน่ขยำย 

แม่เหลก็ กลอ้ง

ดจิิตอล เป็นตน้ 

เป็นเครื่องมือในกำร

เรยีนรูแ้ละแสวงหำ

ควำมรูไ้ดพ้ยำยำม

คน้หำค ำตอบ 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็มคีวำมสำมำรถในกำร

คิดรวบยอด กำรคิดเชงิ

เหตผุลทำงคณิตศำสตร์

และวทิยำศำสตร ์กำรคิด

แกป้ญัหำและสำมำรถ

ตดัสนิใจในเรื่องง่ำยๆ 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็สรำ้งสรรคผ์ลงำนตำม

ควำมคิดและจินตนำกำร

เช่นงำนศิลปะ กำรเลน่

อสิระเป็นตน้ 

 

 

รอ้ยละ75.00-89.99 ของ

เดก็ใชส้ื่อเทคโนโลย ีเช่น 

แวน่ขยำย แม่เหลก็ กลอ้ง

ดจิิตอล เป็นตน้ เป็น

เครื่องมอืในกำรเรยีนรูแ้ละ

แสวงหำควำมรูไ้ดพ้ยำยำม

คน้หำค ำตอบ 

  



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

สาระส าคญัของมาตรฐาน 

 

 

 

 สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรและกำรจดักำรที่ครอบคลุมดำ้นวิชำกำร ดำ้นครู และบุคลำกรดำ้นขอ้มูลสำรสนเทศ ดำ้น

สภำพแวดลอ้มและสื่อ เพื่อกำรเรียนรูแ้ละดำ้นระบบประกนัคุณภำพภำยใน โดยเปิดโอกำสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วมในกำรจดั

กำรศึกษำ มีกำรก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งควำมม ัน่ใจต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ มรีำยละเอียดของตวับ่งชี้ ดงันี้ 

 1. มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิ่น 

  สถำนศึกษำมหีลกัสูตรสถำนศึกษำที่ยดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยัโดยสถำนศึกษำออกแบบ

กำรจดัประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพรอ้มและไม่เร่งรดัวิชำกำร เนน้กำรเรียนรูผ้่ำนกำรเล่น และกำรลงมอืปฏิบตัิตอบสนองควำม

ตอ้งกำร และควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติและกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

 2. จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

  สถำนศึกษำจดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกจิกำรเรยีนกำรสอนหรอืจดัครูที่จบกำรศึกษำปฐมวยั หรือผ่ำนกำรอบรม

กำรศึกษำปฐมวยัอย่ำงพอเพยีงกบัช ัน้เรียน 

 3. สง่เสริมใหค้รูมคีวามเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

  พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถมำรถในกำรวเิครำะห ์และออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ มทีกัษะใน

กำรจดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็ ใชป้ระสบกำรณ์ส  ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักิจกรรม มกีำรสงัเกต และประเมิน

พฒันำกำรเดก็เป็นรำยบุคคล มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และครอบครวั 

 4. จดัสภาพแวดลอ้ม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ  

  สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกหอ้งเรียนที่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็น

รำยบุคคลและกลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ มมีมุประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูเ้ช่น ของเลน่หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ

สื่อส ำหรบัเดก็มดุ ลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยเีพื่อกำรสบืเสำะหำควำมรู  ้

 5. ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรบัครู 

  สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้ริกำรสื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และอุปกรณเ์พือ่สนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ์ และพฒันำครู 

 6. มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

  สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณ์ที่

สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด และด ำเนินกำรตำมแผน มี

กำรประเมนิผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี 

น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม และจดัส่งรำยงำนผล

กำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

 



 

 
 

ก าหนดประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ค าอธิบายของรายละเอยีดของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา 

มำตรฐำนที ่2 

กระบวนกำร

บริหำรและกำร

จดักำร 

รายละเอยีดที่ 1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

ค าอธิบาย 

      สถำนศึกษำมหีลกัสูตรสถำนศึกษำทีย่ดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยัโดย

สถำนศึกษำออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพรอ้มและไมเ่ร่งรดัวชิำกำร เนน้กำรเรยีนรู ้

ผ่ำนกำรเลน่ และกำรลงมอืปฏบิตัิตอบสนองควำมตอ้งกำร และควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติและ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

ประเด็นพจิารณา 

1.1 มหีลกัสูตรสถำนศึกษำทีย่ดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั 

ครอบคลุมพฒันำกำร 4 ดำ้น และสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิน่ 

1.2 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่ตรยีมควำมพรอ้มและไมเ่ร่งรดั 

วชิำกำร 

       1.3 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่นน้กำรเรยีนรูผ้ำ่นกำรเลน่และกำรลงมอืปฏบิตัิ(Active 

Learning) 

       1.4 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติ

และกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

       1.5 มกีำรประเมนิ ตรวจสอบ และปรบัปรุง/พฒันำหลกัสูตรอยำ่งต่อเนื่อง 

 รายละเอยีดที่ 2 จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

ค าอธิบาย 

        สถำนศึกษำจดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือจดัครูที่จบกำรศึกษำปฐมวยั    

หรือผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยัอย่ำงพอเพยีงกบัช ัน้เรียน 

ประเด็นพจิารณา 

        2.1 จดัครูครบช ัน้เรียน  

        2.2 จดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกจิกำรจดัประสบกำรณ์ 

        2.3 จดัครูที่ไมจ่บกำรศกึษำปฐมวยั แต่ผำ่นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

        2.4 จดัครูจบกำรศกึษำปฐมวยั  

        2.5 จดัครูจบกำรศกึษำปฐมวยั และผำ่นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบายรายละเอยีดของมาตรฐานและประเด็นพจิารณา 

 รายละเอยีดที่ 3 สง่เสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

ค าอธิบาย 

      พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห ์และออกแบบ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ มทีกัษะในกำรจดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็ ใช ้

ประสบกำรณ์ส  ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักิจกรรม มกีำรสงัเกต และประเมนิพฒันำกำร

เดก็เป็นรำยบุคคล มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และครอบครวั 

ประเด็นพจิารณา 

       3.1. พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหแ์ละออกแบบ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ  

       3.2 ส่งเสริมครูใหม้ทีกัษะในกำรจดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็  

       3.3 ส่งเสริมครูใชป้ระสบกำรณ์ส  ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักิจกรรม ครูมกีำร

สงัเกตและประเมนิพฒันำกำรเดก็เป็นรำยบุคคล  

       3.4 ส่งเสริมครูมปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และครอบครวั 

       3.5 ส่งเสริมครูพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์โดยใชช้มุชนแหง่กำรเรยีนรูท้ำงวชิำชีพ

(PLC) 

รายละเอยีดที่ 4 จดัสภาพแวดลอ้ม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ  

ค าอธิบาย 

         สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกหอ้งเรียนที่ค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ มมีมุ

ประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูเ้ช่น ของเลน่หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติสื่อ

ส ำหรบัเดก็มดุ ลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยเีพื่อกำรสบืเสำะหำควำมรู  ้

 

ประเด็นพจิารณา 

       4.1 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในหอ้งเรยีนที่ ค ำนงึถงึควำมปลอดภยั   

       4.2 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยนอกหอ้งเรยีนที่ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั   

       4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคลและกลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ  

       4.4 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มมมีมุประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูท้ี่

ปลอดภยั มจี ำนวนเพยีงพอ เช่น ของเล่น หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ สือ่ส  ำหรบัเดก็

มดุลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยสีื่อเพื่อกำรสบืเสำะหำควำมรู ้

       4.5 จดัหอ้งประกอบที่เอื้อต่อกำรจดัประสบกำรณ ์และพฒันำเดก็  

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบายรายละเอยีดของมาตรฐานและประเด็นพจิารณา 

 รายละเอยีดที่ 5 ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน

การจดัประสบการณ์ส าหรบัครู 

ค าอธิบาย 

        สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้รกิำรสือ่เทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ 

และอุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ ์และพฒันำครู 

ประเด็นพจิารณา 

       5.1 สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้รกิำรสื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ 

วสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ์  

       5.2 พฒันำครูใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรผลติ และใชส้ื่อในกำรจดั

ประสบกำรณ ์

       5.3 มกีำรนิเทศติดตำมกำรใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ์ 

       5.4 มกีำรน ำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใชส้ื่อมำใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพฒันำ 

       5.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรเผยแพร่กำรพฒันำสื่อ และนวตักรรมเพื่อกำรจดั

ประสบกำรณ ์     

รายละเอยีดที่ 6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม

ค าอธิบาย 

      สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน

กำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด และด ำเนินกำรตำมแผน มกีำร

ประเมนิผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและ

จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำ

คุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม และจดัส่ง

รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

ประเด็นพจิารณา 

      6.1 สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบั

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยผูป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

      6.2 จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่

สถำนศึกษำก ำหนด  มแีผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมมแีผนปฏบิตัิงำน

ประจ ำปี ประเมนิและปรบัปรุงแผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี 

      6.3 มกีำรประเมนิผล และกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

      6.4 มกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี 

และรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 



 

 
 

      6.5 น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง

และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีดที่ 1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

1. สถำนศึกษำมหีลกัสูตรทีย่ดืหยุ่นและสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรปฐมวยั ครอบคลุมพฒันำกำร 4 ดำ้น และ

สอดคลอ้งกบับริบททอ้งถิ่น 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

1.1 มหีลกัสูตรสถำนศึกษำทีย่ดืหยุ่น และสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรปฐมวยัครอบคลุมพฒันำกำร 4 ดำ้น และ

สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

1.2 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่ตรยีมควำม

พรอ้มและไมเ่ร่งรดัวชิำกำร 

1.3 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่นน้กำรเรยีนรู ้

ผ่ำนกำรเลน่และกำรลงมอืปฏบิตั(ิActive Learning) 

1.4 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีต่อบสนองควำม

ตอ้งกำรและควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติและ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของ

ครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

1.5 มกีำรประเมนิ ตรวจสอบ และปรบัปรุง/พฒันำ

หลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุก

ขอ้ 

ดเีลศิ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

4 ขอ้ 

ด ี
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

3 ขอ้ 

ปำนกลำง 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

1 ขอ้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2 จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

2. สถำนศึกษำจดัครูใหเ้หมำะสม กบัภำรกจิกำรเรยีน

กำรสอน หรอืจดัครูที่จบกำรศกึษำ ปฐมวยัหรอืผำ่นกำร

อบรม กำรศึกษำปฐมวยัอยำ่งพอเพยีง กบัช ัน้เรยีน 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

 2.1 จดัครูครบช ัน้เรียน 

 2.2 จดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกจิกำรจดั

ประสบกำรณ ์

2.3 จดัครูที่ไมจ่บกำรศกึษำปฐมวยั แต่ผำ่นกำร

อบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

 2.4 จดัครูจบกำรศึกษำปฐมวยั  

 2.5 จดัครูจบกำรศึกษำปฐมวยั และผำ่นกำรอบรม

กำรศึกษำปฐมวยั 

 

ยอดเยี่ยม 
ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 4 ขอ้ 

ด ี
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 3 ขอ้ 

ปำนกลำง 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 1 ขอ้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

รายละเอยีดที่ 3 สง่เสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

3. พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถมำ

รถในกำรวเิครำะห ์และออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ มี

ทกัษะในกำรจดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิ

พฒันำกำรเดก็ ใชป้ระสบกำรณ์ส ำคญัในกำรออกแบบ

กำรจดักิจกรรม มกีำรสงัเกต และประเมนิพฒันำกำร

เดก็เป็นรำยบุคคล มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และ

ครอบครวั 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

 3.1. พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหแ์ละออกแบบหลกัสูตร

สถำนศึกษำ  

 3.2 ส่งเสริมครูใหม้ทีกัษะในกำรจดัประสบกำรณ์ 

และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็  

 3.3 ส่งเสริมครูใชป้ระสบกำรณ์ส  ำคญัในกำร

ออกแบบกำรจดักจิกรรม ครูมกีำรสงัเกตและประเมนิ

พฒันำกำรเดก็เป็นรำยบุคคล  

3.4 ส่งเสริมครูมปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และ

ครอบครวั 

3.5 ส่งเสริมครูพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์โดยใช ้

ชมุชนแห่งกำรเรียนรูท้ำงวชิำชพี(PLC) 

 

ยอดเยี่ยม 
ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบ

ทุกขอ้ 

ดเีลศิ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 4 ขอ้ 

ด ี
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 3 ขอ้ 

ปำนกลำง 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 1 ขอ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 4 จดัสภาพแวดลอ้ม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ  

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

4. สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอก

หอ้งเรียนที่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดกำร

เรียนรูเ้ป็นรำยบุคคลและกลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ มี

มมุประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูเ้ช่น ของ

เลน่หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติสื่อส ำหรบัเดก็มดุ 

ลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยเีพือ่กำรสบืเสำะหำควำมรู ้

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

 4.1 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในหอ้งเรียน

ที่ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั   

 4.2 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยนอก

หอ้งเรียนที ่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั   

 4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคลและ

กลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ  

 4.4 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มมมีมุ

ประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูท้ี่ปลอดภยั มี

จ ำนวนเพยีงพอ เช่น ของเลน่ หนงัสอืนิทำน สื่อจำก

ธรรมชำติ สือ่ส  ำหรบัเดก็มดุลอด ปีนป่ำย สือ่เทคโนโลยี

สื่อเพือ่กำรสบืเสำะหำควำมรู ้

 4.5 จดัหอ้งประกอบที่เอื้อต่อกำรจดัประสบกำรณ์ 

และพฒันำเดก็  

 

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 4 

ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 3 

ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 1 

ขอ้  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

รายละเอยีดที่ 5 ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรบัครู 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

5. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้ริกำรสื่อ

เทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และอุปกรณเ์พือ่สนบัสนุน

กำรจดัประสบกำรณ์ และพฒันำครู 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

 5.1 สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้ริกำร

สื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และอุปกรณ์เพื่อ

สนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ ์ 

 5.2 พฒันำครูใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรผลติ 

และใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ ์

 5.3 มกีำรนิเทศติดตำมกำรใชส้ือ่ในกำรจดั

ประสบกำรณ ์

 5.4 มกีำรน ำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใชส้ื่อมำใชเ้ป็น

ขอ้มลูในกำรพฒันำ 

 5.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรเผยแพร่กำรพฒันำสื่อ 

และนวตักรรมเพือ่กำรจดัประสบกำรณ์         

 

ยอดเยี่ยม 
ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุก

ขอ้ 

ดเีลศิ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

4 ขอ้ 

ด ี
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

3 ขอ้ 

ปำนกลำง 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำรพจิำรณำ 

1 ขอ้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

6. สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวยั

และอตัลกัษณท์ี่สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำแผนพฒันำ

กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่

สถำนศึกษำก ำหนด และด ำเนินกำรตำมแผน มกีำร

ประเมนิผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและจดัท ำรำยงำนผลกำร

ประเมนิตนเองประจ ำปี น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุง

และพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง และ

ยอดเยี่ยม 
ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 4 ขอ้ 

ด ี
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 3 ขอ้ 

ปำนกลำง 
ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมรำยกำรประเดน็กำร

พจิำรณำ 1 ขอ้  



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม และจดัส่งรำยงำนผลกำร

ประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 

 6.1 สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของ

สถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวยั

และอตัลกัษณท์ี่สถำนศึกษำก ำหนดโดยผูป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 6.2 จดัท ำแผนพฒันำกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่

สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด  มแีผน

ปฏบิตัิงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมมแีผนปฏบิตัิงำน

ประจ ำปี ประเมนิและปรบัปรุงแผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี 

 6.3 มกีำรประเมนิผล และกำรตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 6.4 มกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จดัท ำรำยงำน

ผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี และรำยงำนผลกำร

ประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

 6.5 น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำ

คุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งทุก

ฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของรายละเอยีด และค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณา และเกณฑค์ุณภาพ ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ ระดบั ยอดเยี่ยม 

ผลกำรประเมนิ 3 ปียอ้นหลงั 

 

 

 

2550 2555 2558 

ไดม้ำตรฐำน ดมีำก ดมีำก 

 

ยอดเยี่ยม 

รายละเอยีดที่ 1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

ประเด็นพจิารณาที่ 1 

1.1 มหีลกัสูตรสถำนศึกษำทีย่ดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัครอบคลุมพฒันำกำร 4 

ดำ้น และสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

1.2 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่ตรยีมควำมพรอ้มและไมเ่ร่งรดัวชิำกำร 

1.3 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่นน้กำรเรยีนรูผ้ำ่นกำรเลน่และกำรลงมอืปฏบิตัิ(Active 

Learning) 

1.4 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรและควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติและ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

1.5 มกีำรประเมนิ ตรวจสอบ และปรบัปรุง/พฒันำหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง 

เกณฑค์ณุภาพ  

       ด ำเนินกำรตำมรำยกำรพจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณา และเกณฑค์ุณภาพ ค่าเป้าหมาย

ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ ระดบั ยอดเยี่ยม 

รายละเอยีดที่ 2 จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

ประเด็นพจิารณาที่ 2 

 2.1 จดัครูครบช ัน้เรียน 

 2.2 จดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกจิกำรจดัประสบกำรณ์ 

2.3 จดัครูที่ไมจ่บกำรศกึษำปฐมวยั แต่ผำ่นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

 2.4 จดัครูจบกำรศึกษำปฐมวยั  

 2.5 จดัครูจบกำรศึกษำปฐมวยั และผำ่นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

เกณฑค์ณุภาพ  

       ด ำเนินกำรตำมรำยกำรพจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานรายละเอยีด ประเด็นพจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ ระดบั ยอดเยี่ยม 

รายละเอยีดที่ 3 สง่เสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

ประเด็นพจิารณาที่ 3 

 3.1. พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหแ์ละออกแบบหลกัสูตร

สถำนศึกษำ  

 3.2 ส่งเสริมครูใหม้ทีกัษะในกำรจดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็  

 3.3 ส่งเสริมครูใชป้ระสบกำรณ์ส  ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักิจกรรม ครูมกีำรสงัเกตและประเมนิ

พฒันำกำรเดก็เป็นรำยบุคคล  

3.4 ส่งเสริมครูมปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และครอบครวั 

3.5 ส่งเสริมครูพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์โดยใชช้มุชนแห่งกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี(PLC) 

เกณฑค์ณุภาพ  

       ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำ  1 – 5 ขอ้ 

ยอดเยี่ยม 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 4 จดัสภาพแวดลอ้ม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ 

ประเด็นพจิารณาที่ 4 

 4.1 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในหอ้งเรียนที่ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั   

 4.2 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยนอกหอ้งเรียนที่ ค ำนงึถงึควำมปลอดภยั   

 4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคลและกลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ  

 4.4 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มมมีมุประสบกำรณ์หลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูท้ี่ปลอดภยั มี

จ ำนวนเพยีงพอ เช่น ของเลน่ หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ สือ่ส  ำหรบัเดก็มดุลอด ปีนป่ำย สื่อ

เทคโนโลยสีื่อเพื่อกำรสบืเสำะหำควำมรู ้

 4.5 จดัหอ้งประกอบที่เอื้อต่อกำรจดัประสบกำรณ์ และพฒันำเดก็  

เกณฑค์ณุภาพ  

ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำ 1-5 ขอ้ 

  

 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

มาตรฐานรายละเอยีด ประเด็นพจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ ระดบั ยอดเยี่ยม 

รายละเอยีดที่ 5 ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดั

ประสบการณ์ส าหรบัครู 

ประเดน็พจิำรณำที่ 5 

 5.1 สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้รกิำรสือ่เทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และอุปกรณ์

เพื่อสนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ์  

 5.2 พฒันำครูใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรผลติ และใชส้ือ่ในกำรจดัประสบกำรณ ์

 5.3 มกีำรนเิทศติดตำมกำรใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ์ 

 5.4 มกีำรน ำผลกำรนเิทศติดตำมกำรใชส้ื่อมำใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพฒันำ 

 5.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรเผยแพร่กำรพฒันำสือ่ และนวตักรรมเพือ่กำรจดัประสบกำรณ์         

 

เกณฑค์ณุภาพ  

ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำ 1-5 ขอ้ 

ยอดเยี่ยม 

รายละเอยีดที่ 6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

ประเด็นพจิารณาที่ 6 

 6.1 สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำ

ปฐมวยัและอตัลกัษณท์ี่สถำนศึกษำก ำหนดโดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 



 

 
 

 6.2 จดัท ำแผนพฒันำกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด  มี

แผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมมแีผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี ประเมนิและปรบัปรุงแผนปฏบิตัิงำน

ประจ ำปี 

 6.3 มกีำรประเมนิผล และกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 6.4 มกีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี และรำยงำนผล

กำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

 6.5 น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้ง

ทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

เกณฑค์ณุภาพ  

       ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การวเิคราะหม์าตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดคา่เป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

 

รายละเอยีดที่ 1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

1 มีหลกัสูตรครอบคลุม

พ ัฒน ำ ก ำ ร ท ั้ง  4  ด ้ำ น 

สอดคลอ้งกันกับบริบท

ของทอ้งถิ่น 

 

    ส ถ ำ นศึ ก ษ ำ มีห ล ัก สู ต ร

สถ ำนศึ กษำที่ ยืดหยุ่ น และ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวยัโดยสถำนศึกษำออกแบบ

กำรจ ัดประสบกำรณ์ที่ เตรียม

ควำมพรอ้มและไมเ่ร่งรดัวชิำกำร 

เนน้กำรเรียนรูผ้่ำนกำรเลน่ และ

กำรลงมอืปฏบิตัิตอบสนองควำม

ตอ้งกำร และควำมแตกต่ำงของ

เด็กปกติและกลุ่ม เ ป้ ำหมำย

เฉพำะ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ

ข อ งค ร อ บค รัว  ชุ ม ชนและ

ทอ้งถิ่น 

1.1 มหีลกัสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น 

และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั

ครอบคลุมพฒันำกำร 4 ดำ้น และ

สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

1.2 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่

เ ตรียมควำมพร ้อมและไม่ เ ร่ งร ัด

วชิำกำร 

1.3 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่

เนน้กำรเรียนรูผ้่ำนกำรเลน่และกำรลง

มอืปฏบิตัิ(Active Learning) 

1.4 ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่

ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำม

แ ต ก ต่ ำ ง ข อ ง เ ด็ ก ป ก ติ แ ล ะ

กลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ สอดคลอ้งกบัวถิี

ชวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

1.5 มีกำรประเมิน ตรวจสอบ และ

ปรับป รุ ง /พ ัฒนำหล ัก สูตรอย่ ำ ง

ต่อเนื่อง 

 

ด ำเนินกำรตำมรำยกำร

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2 จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

2 .  จ ั ด ค รู ใ ห ้

เพียงพอกบัช ัน้

เรียน 

    สถำนศึกษำจดัครูใหเ้หมำะสม

กบัภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือ

จดัครูที่จบกำรศึกษำปฐมวยั หรือ

ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั

อย่ำงพอเพยีงกบัช ัน้เรียน 

 

 2.1 จดัครูครบช ัน้เรียน 

 2.2 จดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกิจกำร

จดัประสบกำรณ์ 

2.3จดัครูที่ไม่จบกำรศึกษำปฐมวยั แต่

ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

2.4 จดัครูจบกำรศึกษำปฐมวยั  

 2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวยั และ

ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวยั 

ด ำ เ นิ นก ำ รต ำมร ำยก ำ ร

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

3. ส่งเสริมให ้

ครูมคีวำม

เชี่ยวชำญดำ้น

กำรจดั

ประสบกำรณ ์

  พฒันำครูและบุคลำกรใหม้ี

ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร

วเิครำะห ์และออกแบบหลกัสูตร

สถำนศึกษำ มทีกัษะในกำรจดั

ประสบกำรณ์ และกำรประเมนิ

พฒันำกำรเดก็ ใชป้ระสบกำรณ์

ส ำคญัในกำรออกแบบกำรจดั

กิจกรรม มกีำรสงัเกต และ

ประเมนิพฒันำกำรเดก็เป็น

รำยบุคคล มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบั

เดก็และครอบครวั 

 3.1. พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหแ์ละ

ออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ  

 3.2 ส่งเสริมครูใหม้ทีกัษะในกำรจดั

ประสบกำรณ ์และกำรประเมนิ

พฒันำกำรเดก็  

3.3 ส่งเสริมครูใชป้ระสบกำรณ์ส  ำคญัใน

กำรออกแบบกำรจดักิจกรรม ครูมกีำร

สงัเกตและประเมนิพฒันำกำรเดก็เป็น

รำยบุคคล  

3.4 ส่งเสริมครูมปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็

และครอบครวั 

3.5 ส่งเสริมครูพฒันำกำรจดั

ประสบกำรณ์โดยใชช้มุชนแห่งกำร

เรียนรูท้ำงวชิำชพี(PLC) 

ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

4. จดัสภำพ 

แวดลอ้ม และ

สื่ อ เ พื่ อ ก ำ ร

เ รี ย น รู ้อ ย่ ำ ง

ปลอดภยั และ

เพยีงพอ  

สถำนศึกษำจ ัดสภำพแวดลอ้ม

ภำยในและภำยนอกหอ้งเรียนที่

ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ส่งเสริม

ใหเ้กิดกำรเรียนรูเ้ป็นรำยบุคคล

และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมอืร่วมใจ 

มีมุมประสบกำรณ์หลำกหลำย มี

สื่อกำรเรียนรูเ้ช่น ของเล่นหนงัสอื

นิทำน สื่อจำกธรรมชำติสื่อส ำหรบั

เ ด็ ก มุ ด  ล อ ด  ปี น ป่ ำ ย  สื่ อ

เทคโนโลยีเพื่อกำรสืบเสำะหำ

ควำมรู ้

4.1 สถำนศึกษำจ ัดสภำพแวดลอ้ม

ภำยในหอ้งเ รี ยนที่  ค ำนึ งถึงควำม

ปลอดภยั   

 4.2 สถำนศึกษำจ ัดสภำพแวดลอ้ม

ภำยนอกหอ้งเรียนที่ ค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยั   

 4.3 ส่ ง เสริมให เ้กิดกำรเรี ยนรู เ้ ป็น

รำยบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ

ร่วมใจ  

 4.4 สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มมมีมุ

ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีสื่อกำร

เรียนรูท้ี่ปลอดภยั มีจ ำนวนเพียงพอ 

เช่น ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำก

ธรรมชำติ สื่อส ำหรบัเด็กมุดลอด ปีน

ป่ำย สื่อเทคโนโลยสีื่อเพื่อกำรสบืเสำะหำ

ควำมรู ้

4.5 จดัหอ้งประกอบทีเ่อื้อต่อกำรจดั

ประสบกำรณ์ และพฒันำเดก็ 

ด ำ เ นิ นก ำ รต ำมประ เด็น

พจิำรณำ 1-5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีดที่ 5 ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรบัครู 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

5. ใหบ้ริกำรสื่อ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและสื่อ

กำรเรียนรูเ้พือ่

สนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ ์

 

    สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และ

ใหบ้ริกำรสื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ 

และอุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ์ และพฒันำครู 

 5.1 สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และ

ใหบ้ริกำรสื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และ

อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ ์ 

 5.2 พฒันำครูใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำร

ผลติ และใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ์ 

 5.3 มกีำรนเิทศติดตำมกำรใชส้ื่อในกำรจดั

ประสบกำรณ ์

 5.4 มกีำรน ำผลกำรนเิทศติดตำมกำรใชส้ื่อมำ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพฒันำ 

 5.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรเผยแพร่กำรพฒันำ

สื่อ และนวตักรรมเพื่อกำรจดัประสบกำรณ์         

 

ด ำเนินกำรตำม

ประเดน็พจิำรณำ 1 

– 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจดัการ 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

6. มี ร ะ บบบ ริ ห ำ ร

คุณภำพที่เปิดโอกำส

ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย

มส่ีวนร่วม 

      สถำนศึ กษ ำก ำ หนดมำตรฐ ำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบั

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยั 

และอตัลกัษณ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำ

แผนพฒันำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่

สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 

และด ำเนินกำรตำมแผน มกีำรประเมนิผล 

และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ติดตำมผลกำรด ำ เนินงำนและจ ัดท ำ

รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี น ำ

ผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพฒันำ

คุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง และ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม และจดัส่ง

ร ำ ย ง ำ นผลกำ รป ระ เ มิน ตน เ อ ง ให ้

หน่วยงำนตน้สงักดั 

 

 6.1 สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำน

กำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณ์ที่สถำนศึกษำ

ก ำหนดโดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมี

ส่วนร่วม 

 6.2 จั ด ท ำ แ ผ นพ ัฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง

สถำนศึกษำที่สอดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด  มแีผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี ด ำเนินกำร

ตำมมีแผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี ประเมินและ

ปรบัปรุงแผนปฏบิตัิงำนประจ ำปี 

 6.3 มีกำรประเมินผล และกำรตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 6.4 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จ ัดท ำ

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี และ

รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้

สงักดั 

 6.5 น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำ

คุณภำพสถำนศึ กษำ โดยผู ป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม

ประเด็นพจิำรณำ 1 

– 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

รายละเอยีดที่ 2.4 จดัสภาพแวดลอ้ม และสือ่เพื่อการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพยีงพอ  

ค าอธิบาย    สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกหอ้งเรียนที่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรยีนรูเ้ป็น

รำยบุคคลและกลุม่ เลน่แบบร่วมมอืร่วมใจ มมีมุประสบกำรณห์ลำกหลำย มสีื่อกำรเรียนรูเ้ช่น ของเลน่หนงัสอืนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ

สื่อส ำหรบัเดก็มดุ ลอด ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยเีพื่อกำรสบืเสำะหำควำมรู ้

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

 4.1 สถำนศึกษำจ ัด

สภำพแวดลอ้มภำยใน

หอ้งเรียนที่ ค ำนึงถึง

ควำมปลอดภยั   

ด ำเนินกำรตำมประเด็น

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

1. สภำพแวดลอ้มภำยในอำคำร ครุภณัฑ ์

อปุกรณ ์เครื่องใชม้คีวำมปลอดภยัเหมำะสม

กบักำรใชง้ำนและเพยีงพอ 

2. มีพื้นที่ใชส้อยเป็นสดัส่วนตำมกิจกรรม

และกจิวตัรประจ ำวนัเพยีงพอ เฉลีย่ 1.5-2.0      

ตรม . /คน และส่ วนอื่ นๆที่ส ะอำด  ถูก

สุขลกัษณะ  

สภำพหอ้งเรียนจริง 

 4.2 สถำนศึกษำจ ัด

ส ภ ำ พ แ ว ด ล ้ อ ม

ภำยนอกหอ้งเรียนที่  

ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว ำ ม

ปลอดภยั   

1. โครงสรำ้งอำคำรม ัน่คง ต ัง้อยู่ในบริเวณที่

ปลอดภยั 

2. จดัเครื่องเล่นสนำมมคีวำมปลอดภยัตำม

มำตรฐำนอตุสำหกรรม(มอก.) เหมำะสมตำม

พฒันำกำรของเด็กตำมวยั มคีวำมสะอำดใช ้

งำนไดค้รบถว้นไม่ช ำ รุด และมีจ  ำนวน

เพียงพอต่อจ ำนวนของเด็กปฐมว ัยใน

โรงเรียน มีพื้นที่เล่น/สนำมเด็กเล่นขนำด

เพยีงพอ 

 3. จดัทำงเดินที่ปลอดภยัมสีญัลกัษณแ์สดง 

มกีจิกรรมใหค้วำมรู ้สรำ้งวนิยัและฝึกทกัษะ

เด็กในกำรใชท้ำงเดิน กำรเดินทำงไปกลบั

อย่ำงปลอดภยั 

 4.จ ั ด ท ำ แ ผ น บ ริ ห ำ ร ด ้ ำ น ก ำ ร จ ัด

สภำพแวดลอ้มภำยนอกหอ้งเรียนที่เพื่อ

ควำมปลอดภยั  โดยมผูีร้บัผดิชอบทกุระดบั

รบัรูแ้ละปฏบิตัร่ิวมกนั 

 5. ส  ำรวจควำมปลอดภยัเพื่อหำแนวทำง

ป้องกนั และแกไ้ขอย่ำงต่อเนื่อง 

1. สภ ำพ แวดล ้อ มภ ำยนอก

หอ้งเรียนตำมสภำพจริง 

2.จดัท ำแผนบริหำรดำ้นกำรจ ัด

ส ภ ำ พ แ ว ด ล ้อ ม ภ ำ ย น อ ก

หอ้งเรียนที่เพื่อควำมปลอดภยั   

3. รำยงำนสรุปผลกำรประเมนิมำ

ปรบัปรุงพฒันำทุกปีกำรศึกษำ 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

  6. กำรตรวจสอบประเมนิ กำรน ำผลกำร

ประเมนิมำปรบัปรุงพฒันำทกุปีกำรศึกษำ 

 

4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดกำร

เรียนรูเ้ป็นรำยบุคคล

และก ลุ่ม  เ ล่นแบบ

ร่วมมอืร่วมใจ 

1. ส่งเสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูข้องเด็ก

ปฐมวยัเป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เล่น

แบบร่วมมอืร่วมใจ 

เครื่องเล่น อุปกรณ์ที่สำมำรถ

เลน่เป็นกลุม่ และรำยบุคคล 

 

4.4 สถ ำ นศึ กษ ำจ ัด

สภำพแวดลอ้มมีมุม

ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์

หลำกหลำย มีสื่อกำร

เรียนรูท้ี่ปลอดภยั มี

จ ำนวนเพียงพอ เช่น 

ของเลน่ หนงัสอืนิทำน 

สื่อจำกธรรมชำติ สื่อ

ส ำหร ับ เด็กมุดลอด 

ปีนป่ำย สื่อเทคโนโลยี

สื่อเพื่อกำรสืบเสำะหำ

ควำมรู ้

 

1. ในหอ้งเรียนมีมุมประสบกำรณ์ไม่

นอ้ยกว่ำ 5 มุมมีจ ำนวนเพียงพอ เช่น 

ของเลน่ หนงัสอืนิทำน  

2.,มสีื่อจำกธรรมชำติ  

3. สื่อส ำหรบัเดก็มดุลอด ปีนป่ำย 

4. สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อกำรสืบเสำะหำ

ควำมรู ้

 

 

- สภำพมุมประสบกำรณ์ใน

หอ้งเรียน  

- มมีมุธรรมชำติภำยนอก  

- เครื่องเลน่มมุลอด ปีนป่ำย 

- สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อกำรสืบ

เสำะหำควำมรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

4.5 จดัหอ้งประกอบที่

เอื้อต่อกำรจดั

ประสบกำรณ์ และ

พฒันำเดก็ 

 

 1. มพีื้นที่ใชส้อยเป็นสดัส่วนตำมกจิกรรม

และกิจวตัรประจ ำวนัเพยีงพอ เฉลีย่1.5-

2.0 ตรม./คน และส่วนอื่นๆที่สะอำด ถูก

สุขลกัษณะ ไดแ้ก่  หอ้งนอน หอ้งครวั 

หอ้งอำหำร หอ้งน ำ้หอ้งสว้ม และพื้นทีท่  ำ

ควำมสะอำดร่ำงกำยเช่น แปรงฟนั ลำ้ง

มอื ลำ้งหนำ้  

2. มหีอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและ

เวชภณัฑ ์อุปกรณ์ทีจ่  ำเป็นส ำหรบัปฐม

พยำบำล 

 

หอ้งประกอบกำรต่ำงๆตำมสภำพ

จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.5 ใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรบัครู 

ค าอธิบาย สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้ริกำรสื่อเทคโนโลย ีสำรสนเทศ วสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ์ และพฒันำครู 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

 5.1 สถำนศึกษำ

อ ำนวยควำมสะดวก 

และใหบ้ริกำรสื่อ

เทคโนโลย ีสำรสนเทศ 

วสัด ุและอปุกรณเ์พื่อ

สนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ ์ 

ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

1. กำรจดัใหบ้ริกำรสื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วสัดแุละอปุกรณเ์พื่อสนบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ ์  

2. มโีครงกำร และงบประมำณกำรจดัหำสื่อ 

วสัดุอปุกรณส์นบัสนุนกำรจดัประสบกำรณ ์

 

1. สื่อวสัดุในหอ้งเรียน และ

เอกสำรเบกิสื่อหมนุเวยีน 

2. รำยงำนสรุปโครงกำร และ

งบประมำณกำรจดัหำสื่อ วสัดุ

อปุกรณส์นบัสนุนกำรจดั

ประสบกำรณ ์

 5.2 พฒันำครูใหม้ี

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ

ในกำรผลติ และใชส้ื่อ

ในกำรจดัประสบกำรณ ์

1. พฒันำครู ใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถใน

กำรผลติ และใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ ์

2. มโีครงกำร และงบประมำณสนบัสนุน 

เอกสำรรบัรองกำรอบรมและพฒันำ

ครู 

 

 5.3 มกีำรนิเทศ

ตดิตำมกำรใชส้ื่อในกำร

จดัประสบกำรณ ์

บนัทกึกำรวำงแผนและด ำเนินกำรนิเทศ

ตดิตำมกำรใชส้ื่อในกำรจดัประสบกำรณ ์

บนัทกึกำรวำงแผนและด ำเนินกำร

นิเทศตดิตำมกำรใชส้ื่อในกำรจดั

ประสบกำรณ ์

 

 5.4 มกีำรน ำผลกำร

นิเทศตดิตำมกำรใชส้ื่อ

มำใชเ้ป็นขอ้มูลในกำร

พฒันำ 

ประชมุสรุปผลกำรนิเทศตดิตำมกำรใชส้ื่อมำ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรพฒันำ 

 รำยงำนกำรประชุมสรุปผลกำร

นิเทศตดิตำมกำรใชส้ื่อมำใชเ้ป็น

ขอ้มูลในกำรพฒันำ 

 5.5 ส่งเสริม สนบัสนุน

กำรเผยแพร่กำรพฒันำ

สื่อ และนวตักรรมเพื่อ

กำรจดัประสบกำรณ ์        

 ส่งเสรมิ สนบัสนุนกำรเผยแพร่กำรพฒันำ

สื่อ และนวตักรรมเพื่อกำรจดัประสบกำรณ ์        

เอกสำรกำรเผยแพร่กำรพฒันำสื่อ 

และนวตักรรมเพื่อกำรจดั

ประสบกำรณ ์        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

ค าอธิบาย     สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณท์ี่

สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีส่อดรบักบัมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด และด ำเนินกำรตำมแผน มี

กำรประเมนิผล และตรวจสอบคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองประจ ำปี 

น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม และจดัส่งรำยงำนผล

กำรประเมนิตนเองใหห้น่วยงำนตน้สงักดั 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

 6.1 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ

ก ำ หนดมำตรฐ ำน

ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ที่

ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ

มำตรฐำนกำรศึกษำ

ปฐมวยัและ 

อั ต ล ั ก ษ ณ์ ที่

สถำนศึกษำก ำหนด

โดยผูป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมี

ส่วนร่วม 

ด ำเนินกำรตำมประเด็น

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำน

กำรศึกษำสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียน 

 2. ประชมุปฏบิตัิกำรกำรจดัท ำมำตรฐำน

กำรศึกษำสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียน 

 3. จัดท ำประชาพิจ ารณ์มำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม

แสดงควำมคิด เห็นที่ ประกอบด ้วย 

บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผูแ้ทนพ่อ แม่ 

และผูป้กครองทุกระดบัช ัน้เรียน ผูแ้ทน

ชมุชน นกัวชิำกำรทำงกำรศึกษำปฐมวยั 

 4. ปรบัปรุง/พฒันามำตรฐำนกำรศึกษำ 

และค่ำ เ ป้ ำหมำยควำมส ำ เ ร็ จ  ของ

โรงเรียนใหส้มบูรณ์สอดคลอ้งกบับริบท

ของโรงเรียน 

 5. ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรยีน 

มีว ำ ร ะ เพื่ อพิจ ำรณำ เ รื่ อ งปร ะกำศ

มำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จ ของโรงเรียน  

     1. มำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ของโรงเรียน 

      2. ประกำศเรื่อง กำรก ำหนด

ม ำ ต ร ฐ ำนก ำ รศึ กษ ำ  แล ะ ค่ ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน

เ พื่ อ ป ร ะ กัน คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร จ ัด

กำรศึกษำ 

      3. เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ 

เ รื่ อ ง  ก ำ ร ก ำ ห นดม ำ ต ร ฐ ำ น

ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แล ะ ค่ ำ เ ป้ ำ ห ม ำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียน  

      4. หลกัฐำนเผยแพร่แสดง

ช่องทำงต่ำงๆ           

      5. ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

เกี่ ยวกับกำรมอบหมำย ให ้ค รู  

บุ ค ล ำ ก ร  แล ะ ผู ้เ กี่ ย วข ้อ ง ไป

วิเครำะห์แต่ละเกณฑ์คุณภำพที่

ก ำหนดไว ้ผูบ้ริหำรหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง

จะตอ้งท ำกิจกรรมใด ภำรกิจใด 

โครงกำรใด หรือกิจกรรมอะไรบำ้ง

จึงจะบรรลุตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

6.2 จดัท ำ

แผนพฒันำ

กำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่สอด

รบักบัมำตรฐำนที่

สถำนศึกษำก ำหนด  

มแีผนปฏบิตัิงำน

ประจ ำปี ด ำเนินกำร

ตำมมแีผนปฏบิตัิ

งำนประจ ำปี 

ประเมนิและ

ปรบัปรุงแผนปฏบิตัิ

งำนประจ ำปี 

 1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำ

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำ(ระยะยำว 

3-5 ปี) 

 2. ประชมุชี้แจงสรำ้งควำมเขำ้ใจกบัครู 

บุคลำกร และผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบั

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำ(ระยะยำว 

3-5 ปี) 

 3. ประชมุปฏบิตักิำร เรื่อง กำรจดัท ำ

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำ 

 4. ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร

โรงเรียน มวีำระเพื่อพจิำรณำเรื่อง

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำ(ระยะยำว)  

5. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำ

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี  6. ประชมุ

ชี้แจงสรำ้งควำมเขำ้ใจกบัครู บุคลำกร 

และผูเ้กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัแผนปฏบิตักิำร

ประจ ำปี  

 7. ประชมุกำรจดัท ำแผนปฏบิตัิกำร

ประจ ำปี  

 8. ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร

โรงเรียน มวีำระเพื่อพจิำรณำเรื่อง

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี  

 9.จดัท ำโครงกำรภำยใตแ้ผนปฏบิตักิำร

ประจ ำปี พ.ศ....ของโรงเรียน.....ที่

จดัเก็บเป็นระบบ PDCA 

 10.ด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิำร

ประจ ำปี  

 

     1. ส ำเนำค ำส ัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรจดัท ำแผนพฒันำ

กำรจดักำรศึกษำ(ระยะยำว 3-5 

ปี) 

     2. รำยงำนกำรประชมุชี้แจง

สรำ้งควำมเขำ้ใจกบัครู บุคลำกร 

และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

     3.แผนพฒันำกำรจดั

กำรศึกษำของโรงเรยีน 

     4. รำยงำนกำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มี

วำระเพือ่พจิำรณำเรื่อง

แผนพฒันำกำรจดักำรศึกษำ 

(ระยะยำว)  

     5. ส ำเนำค ำส ัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรจดัท ำแผนปฏบิตัิ

กำรประจ ำปี  

     6.แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี  

     7. รำยงำนกำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มี

วำระเพือ่พจิำรณำเรื่องแผนปฏบิตัิ

กำรประจ ำปี พ.ศ.2563 

    9. รำยงำนสรุปโครงกำร

ภำยใตแ้ผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี ที่

จดัเก็บเป็นระบบ PDCA 

    10. รำยงำนกำรประชมุกำร

ก ำกบั ติดตำม และประเมนิ

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีพ.ศ. 

2563 

     11. เอกสำรแสดงกำร

ปรบัปรุงด ำเนินงำนตำม

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี พ.ศ.

2563 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

6.3 มี ก ำ ร

ประ เมินผล และ

ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ

คุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในสถำนศึกษำ 

 

 1. ประชุมกำรเตรียมควำมพรอ้มของ

บุคลำกร 

 2. แต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินผล 

และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ของสถำนศึกษำ 

 3. ปฏิทินก ำ รปฏิบ ัติ ง ำ นด ้ำ นก ำร

ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพตลอดท ัง้ปี

ของโรงเรียน 

 4. ด ำเนินงำนตลอดท ัง้ปีกำรศึกษำตำม

ปฏทินิ  

 5. ประชุมปฏิบตัิกำร วิเครำะหข์อ้มูล

เ พื่ อ น ำ ผ ลก ำ ร ป ร ะ เ มิน  ติ ดต ำ ม

ตรวจสอบคุณภำพไปใชใ้นกำรวำง

แผนกำรพฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน

ของโรงเรียนทุกภำคกำรศึกษำ  

 

1. รำยงำนกำรประชุมกำรเตรียม

ควำมพรอ้มกำรประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภำพภำยในตำม

ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง

สถำนศึกษำ  

2. ค ำส ัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประ เมินผล และตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

สถำนศึกษำ 

3. ปฏิทินกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำร

ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพตลอด

ท ัง้ปีของโรงเรียน 

4. รำยงำนกำรประชุมปฏิบตัิกำร 

วิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อน ำผลกำร

ประเมนิตรวจสอบคุณภำพไปใช ้

ใ น ก ำ ร ว ำ ง แ ผนก ำ รพ ัฒน ำ

ปรับป รุ งก ำรด ำ เนิ นง ำนของ

โรงเรียนทุกภำคกำรศึกษำ 

6.4 มีก ำ รติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ัดท ำ ร ำยงำนผล

กำรประเมินตนเอง

ป ร ะ จ ำ ปี  แ ล ะ

ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร

ประเมินตนเองให ้

หน่วยงำนตน้สงักดั 

 1. จัดท ำรายงานการประเมินตนเอง

(SAR)  

2. ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 

มีวำระเพื่อพิจำรณำเรื่องรายงานการ

ประเมินตนเอง(SAR)กำรประจ ำปีของ

โรงเรียน 

3. น าส่งรายงานการประเมินตนเอง

(SAR)การประจ าปีของโรงเรียนต่อตน้

สงักดั 

 

1. รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) 

2. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มี

วำระเพื่อพิจำรณำเรื่องรายงานการ

ประเมนิตนเอง(SAR) 

3. เอกสำรเผยแพร่ผลการประเมนิ

ตนเอง(SAR)กำรประจ ำปี ต่อพ่อ 

แม่ และผูป้กครอง ชุมชนและเวป

ไซตข์องโรงเรียน 

4. เอกสำรหนังสือรำชกำรน ำส่ง

รำยงำน         กำรประเมนิตนเอง

(SAR)กำรประจ ำปี ต่อตน้สงักดั 
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6.5 น ำผลกำร

ประเมนิไปปรบัปรุง

และพฒันำคุณภำพ

สถำนศึกษำโดย

ผูป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมี

ส่วนร่วม 

 

 ประชมุพจิำรณำกำรน ำผลกำรประเมนิ

ไปปรบัปรุงและพฒันำคุณภำพ

สถำนศึกษำโดยผูป้กครองและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

รำยงำนกำรประชมุกำรน ำผลกำร

ประเมนิไปปรบัปรุงและพฒันำ

คุณภำพสถำนศึกษำโดย

ผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย

มส่ีวนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 

รายละเอยีดที่ 1 มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิ่น 

ค าอธิบาย  สถำนศึกษำมหีลกัสูตรสถำนศึกษำที่ยดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยัโดยสถำนศึกษำออกแบบกำรจดั

ประสบกำรณ์ทีเ่ตรยีมควำมพรอ้มและไมเ่ร่งรดัวชิำกำร เนน้กำรเรียนรูผ้ำ่นกำรเลน่ และกำรลงมอืปฏบิตัิตอบสนองควำมตอ้งกำร และ

ควำมแตกต่ำงของเดก็ปกติและกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของครอบครวั ชมุชนและทอ้งถิ่น 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

 1.1 มหีลกัสูตร

สถำน 

ศึกษำทีย่ดืหยุ่น และ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

ปฐมวยัครอบคลุม

พฒันำกำร 4 ดำ้น และ

สอดคลอ้งกบับริบทของ

ทอ้งถิ่น 

ด ำ เ นิ นก ำ รต ำมร ำยก ำ ร

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

1. ประชุมสรำ้งควำมเขำ้ใจกบั

บุคลำกรเรื่องหลกัสูตรแกนกลำง 

และแนวทำงจ ัดท ำหลกัสูตร

สถำนศึกษำ แต่งตั้งกรรมกำร

จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

2. จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำที่

ยื ด ห ยุ่ น แล ะสอดคล อ้ งกับ

หลกัสูตรปฐมวยั พุทธศักรำช 

2560 ครอบคลุมพ ัฒนำกำร      

4  ด ้ำ น  และมีส ำ ร ะท ้อ งถิ่ น

สอดแทรกในหลกัสูตรเหมำะสม

กบัเด็กปฐมวยั แสดงอตัลกัษณ์

ใ น ป รั ชญ ำ  เ อ ก ล ัก ษณ์ ใ น

วสิยัทศัน ์

3. สรำ้งควำมเขำ้ใจกบับุคลำกร 

ประเมินหลกัสูตรสถำนศึกษำ

ก่อนน ำไปใช ้ 

4. ปรบัปรุง/พฒันำ และประชุม

สรำ้งควำมเขำ้ใจกับบุคลำกร

เรื่อง แนวทำงกำรน ำหลกัสูตร

สถำนศึกษำไปใช ้

1. บ ันทึกรำยงำนประชุม

ต่ำงๆ  

2. ค ำส ัง่แต่งตั้งกรรมกำร

จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

3. หลกัสูตรสถำนศึกษำ 

4. รำยงำนผลกำรประเมิน

หลกัสูตรสถำนศึกษำก่อน

น ำไปใช ้ 
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 1.2 ออกแบบกำร

จ ัดประสบก ำ รณ์ ที่

เ ตรียมควำมพรอ้ม

และไมเ่ร่งรดัวชิำกำร 

 1. ออกแบบตำรำงกิจกรรมประจ ำวนั และ 

ออกแบบกำรจดัประสบกำรที่สอดคลอ้ง

กับหลกัสูตรสถำนศึกษำ  ซึ่ งแต่ละวนั

พฒันำเด็กครอบคลุมพฒันำกำร 4 ดำ้น

ไดแ้ก่ ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สงัคม 

สติป ัญญำ มีกิ จกรรมเหมำะสมกับ

พฒันำกำรตำมวยัของเดก็และเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กเรียนรูผ่้านการเล่น         แบบ

เตรียมความพรอ้มและไม่เร่งรดัวิชาการ 

ผ่ำนกิจกรรม 

กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ กิจกรรมศิลปะ

สรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำมมมุ กิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

และกิจกรรมกำรเลน่กลำงแจง้ 

 2. จดัประสบกำรณ์ตำมตำรำงกิจกรรม

ประจ ำวนัและตำมแผนฯ ที่เปิดโอกำสให ้

เดก็เรียนรูผ้่ำนกำรเลน่ แบบเตรียมความ

พรอ้มและไม่เร่งรดัวิชาการผ่ำนกิจกรรม

กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ กิจกรรมศิลปะ

สรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำมมมุ กิจกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 

และกิจกรรมกำรเลน่กลำงแจง้ 

3. ประเมินผลหลงักำรจดัประสบกำรณ์

เรียนรูป้ระจ ำวนัตำมวตัถุประสงค์ และ

กระบวนกำรจดักิจกรรมพบปญัหำใดบำ้ง 

4. เ ขียนข อ้ เ สนอแนะ เพื่ อ น ำ ไปจ ัด

ประสบกำรณ์คร ัง้ต่อไป 

 

1. แผนกำรจดัประสบกำรณ์  

2. ภ ำ พ ถ่ ำ ย / วี ดี โ อ ก ำ ร จ ัด

ประสบกำรณ์ตำมแผนฯที่ เด็ก

เรียนรูผ้่ำนกำรเล่น ผ่ำนกิจกรรม

ก ำ ร เ คลื่ อ น ไ ห ว แล ะ จ ัง หวะ 

กิจกรรมศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเล่น

ต ำ ม มุ ม  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบก ำ รณ์  กิ จ ก ร รม เกม

กำรศึกษำ และกิจกรรมกำรเล่น

กลำงแจง้ 

3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ล ัง ก ำ ร จ ั ด

ประสบกำรณ์เรียนรู ้ 

4. ขอ้ เสนอแนะ เพื่ อน ำ ไปจ ัด

ประสบกำรณ์คร ัง้ต่อไป 

5. ตำรำงกิจกรรมประจ ำวนั 
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1.3 ออกแบบกำร

จดัประสบกำรณ์ที่เนน้

กำรเรียนรูผ้่ำนกำร

เลน่และกำรลงมอื

ปฏบิตั(ิActive 

Learning) 

 P:1. ออกแบบจดัประสบกำรณ์ที่เดก็

ปฐมวยัไดล้งมอืกระท ำ ใชก้ระบวนกำร

คิดดว้ยประสำทสมัผสัในกำรส ำรวจ มี

โอกำสเลอืก ตดัสนิใจ เป็นผูร้เิริ่ม

กิจกรรมผำ่นสื่อ อุปกรณ์ของจริงที่

หลำกหลำยภำยใตต้ำมหลกัสูตร

สถำนศึกษำ  

     - เรื่องรำวเกี่ยวกบัตวัเดก็  

     - บุคคลและสถำนที่แวดลอ้มเดก็  

     - ธรรมชำตริอบตวัเดก็  

     - สิ่งต่ำงๆรอบตวัเดก็   

        ผำ่นกิจกรรมกำรเคลือ่นไหวและ

จงัหวะ กจิกรรมศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่

ตำมมมุ กจิกรรมเสริมประสบกำรณ์ 

กิจกรรมเกมกำรศกึษำ และกิจกรรมกำร

เลน่กลำงแจง้  

 D:2. จดัประสบกำรณ์ที่เปิดโอกำสใหเ้ดก็

เรียนรูผ้่ำนกำรเลน่ ลงมอืกระท ำ ใช ้

กระบวนกำรคิดดว้ยประสำทสมัผสัในกำร

ส ำรวจ มโีอกำสเลอืก ตดัสนิใจ เป็นผู ้

ริเริ่มกจิกรรมผำ่นสื่อ อุปกรณ์ของจริงที่

หลำกหลำยตำมแผนกำรจดัประสบกำรณ ์

C: 3. ประเมนิผลหลงักำรจดั

ประสบกำรณเ์รียนรูป้ระจ ำวนัตำม

วตัถปุระสงค ์และกระบวนกำรจดั

กิจกรรมพบปญัหำใดบำ้ง 

A: 4. เขยีนขอ้เสนอแนะเพือ่น ำไปจดั

ประสบกำรณ์คร ัง้ต่อไป 

1. แผนกำรจดัประสบกำรณ์ที่เดก็

ปฐมวยัไดล้งมอืกระท ำ ใช ้

กระบวนกำรคิดดว้ยประสำท

สมัผสัในกำรส ำรวจ มโีอกำสเลอืก 

ตดัสนิใจ เป็นผูร้ิเริ่มกิจกรรมผ่ำน

สื่อ อุปกรณ์ของจริงที่หลำกหลำย

ภำยใตต้ำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

2. ภำพถำ่ย/วดีโีอกำรจดั

ประสบกำรณ์ตำมแผนฯที่เดก็

เรียนรูผ้่ำนกำรเลน่ ผำ่นกิจกรรม

กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

กิจกรรมศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่

ตำมมมุ กจิกรรมเสริม

ประสบกำรณ์ กิจกรรมเกม

กำรศึกษำ และกิจกรรมกำรเลน่

กลำงแจง้ 

3. ประเมนิผลหลงักำรจดั

ประสบกำรณเ์รียนรู ้ 

4. ขอ้เสนอแนะเพือ่น ำไปจดั

ประสบกำรณ์คร ัง้ต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.4 ออกแบบกำร

จ ัด ป ร ะสบก ำ รณ์ ที่

ต อ บ ส น อ ง ค ว ำ ม

ต ้อ งก ำ รและคว ำม

แตกต่ำงของเด็กปกติ

และก ลุ่ม เ ป้ ำหมำย

เฉพำะ สอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตของครอบครวั 

ชมุชนและทอ้งถิ่น) 

 1. ออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ที่เด็ก

ปฐมวยัไดล้งมือกระท ำ มีโอกำสเลือก 

ตัดสิน ใจ  ต ำมคว ำมสนใจด ้วยสื่ อ 

อุปกรณ์ของจริงที่หลำกหลำย ผ่าน

กจิกรรมศิลปะสรา้งสรรคแ์ละเล่นตามมมุ 

2. จดัประสบกำรณ์ที่เปิดโอกำสใหเ้ด็ก

เรียนรูต้ำมแผนกำรจดัประสบกำรณ์ 

3. บนัทึกกำรสงัเกตเด็กเป็นรำยบุคคล 

เกี่ยวจุดเด่น ปญัหำของเด็กรำยบุคคล 

เปิดโอกำสใหผู้ป้กครองมส่ีวนร่วมในกำร

ประเมนิพฒันำกำรเดก็ 

4. เขยีนขอ้เสนอแนะเพื่อน ำไปพฒันำเด็ก

เป็นรำยบุคคล 

 

 

1. แผนกำรจดัประสบกำรณ์ที่เดก็

ป ฐ ม ว ัย ไ ด ้ล งมือ ก ร ะ ท ำ  ใ ช ้

กระบวนกำรคิดดว้ยประสำท

สมัผสัในกำรส ำรวจ มโีอกำสเลอืก 

ตดัสนิใจ เป็นผูร้ิเริ่มกิจกรรมผ่ำน

สื่อ อุปกรณ์ของจริงที่หลำกหลำย

ภำยใตต้ำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

2. ภ ำ พ ถ่ ำ ย / วี ดี โ อ ก ำ ร จ ัด

ประสบกำรณ์ตำมแผนฯที่ เด็ก

เรียนรูผ้่ำนกำรเล่น ผ่ำนกิจกรรม

ก ำ ร เ คลื่ อ น ไ ห ว แล ะ จ ังหวะ 

กิจกรรมศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่

ต ำ ม มุ ม  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบก ำ รณ์  กิ จ ก ร รม เกม

กำรศึกษำ และกิจกรรมกำรเล่น

กลำงแจง้ 

3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ล ัง ก ำ ร จ ัด

ประสบกำรณ์เรียนรู ้

4. ขอ้ เสนอแนะ เพื่ อน ำ ไปจ ัด

ประสบกำรณ์คร ัง้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.5 มกีำร

ประเมนิ ตรวจสอบ 

และปรบัปรุง/พฒันำ

หลกัสูตรอย่ำง

ต่อเนื่อง 

 

 1. วำงแผนกำรประเมนิ ตรวจสอบกำรน ำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำไปใชพ้ฒันำเดก็  

2. จดัท ำบนัทกึกำรก ำกบัติดตำม กำรใช ้

หลกัสูตร โดยกำรนิเทศ ก ากบั ติดตาม

การใชห้ลกัสูตร ซึ่งครูเป็นผูน้ ำหลกัสูตรไป 

ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู ้แผนกำร จดั

ประสบกำรณ์ ที่จดัใหม้กีำรนิเทศภำยใน

อย่ำงมรีะบบ 

3. ประเมนิผลกำรนิเทศ ก ากบั ติดตาม

การใช ้หลกัสูตรสถำนศึกษำใชทุ้กสิ้นปี

กำรศึกษำ 

4. เสนอแนะกำรปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้ี

ควำมทนัสมยัสอดคลอ้งกบักำร

เปลีย่นแปลงทำงนวตักรรมและเทคโนโลย ี

5.น ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นปรบัปรุง

หลกัสูตรเพื่อกำรพฒันำคุณภำพเดก็ กำร

จดัประสบกำรณ์ และไปใชใ้นรำยงำนกำร

ประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1. บนัทกึกำรประชมุวำงแผนกำร

ประเมนิ ตรวจสอบกำรน ำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำไปใชพ้ฒันำ

เดก็  

2. ท ำบนัทกึกำรก ำกบัติดตำม 

กำรใชห้ลกัสูตร  

3. รำยงำนสรุปกำรประเมนิผล

กำรนิเทศ ก ากบั ติดตามการใช้

หลกัสูตรสถำนศึกษำใชทุ้กสิ้นปี

การศึกษา 

4. รำยงำนกำรประเมนิคุณภำพ

ภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่2.2 จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 

ค าอธิบาย    สถำนศึกษำจดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกจิกำรเรียนกำรสอนหรือจดัครูทีจ่บกำรศึกษำปฐมวยั หรือผ่ำนกำรอบรมกำรศกึษำ

ปฐมวยัอย่ำงพอเพยีงกบัช ัน้เรียน 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

2.1 จัด ค รู ค ร บ ช ั้น

เรียน 

 

ด ำเนินกำรตำมรำยกำร

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

- รวบรวมเอกสำรจำกขอ้มูลสำระสนเทศ

โรงเรียน 

เอกสำรแสดงจ ำนวนครูและเดก็

ปฐมวยั 

- ทะเบียนเด็กแสดงจ ำนวนและ

อำยุเดก็ 

- จ ำนวนครูที่ปฏบิตัิงำนจริง 

- จ ำนวนผูช่้วยครู 

2.2 จดัครูใหเ้หมำะสม

กับ ภ ำ ร กิ จ ก ำ ร จ ัด

ประสบกำรณ์ 

 

 - สนบัสนุน ก ำกบัติดตำมกำรปฏบิตัิหนำ้ที่

ของครูดำ้นกำรจดัประสบกำรณ์ แลt งำน

ที่ไดร้บัมอบหมำย 

- ขอ้ก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ครู

ปฐมวยั 

2.3 จั ด ค รู ที่ ไ ม่ จ บ

กำรศึกษำปฐมวยั แต่

ผ่ ำ น ก ำ ร อ บ ร ม

กำรศึกษำปฐมวยั 

 - จดัโครงกำรพฒันำครูโดยจดัฝึกอบรม

ดำ้นกำรศึกษำปฐมวยัอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง

นอ้ยปีละ 20 ช ัว่โมง 

- ใบแสดงวุฒกิำรศึกษำ 

- เอกสำรรบัรองผ่ำนกำรอบรม 

2.4 จั ด ค รู จ บ

กำรศึกษำปฐมวยั  

 

 - ก ำหนดคุณสมบตัิครูที่เหมำะสม โดย

ส ำเร็จกำรศึกษำปฐมวยั 

- ใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ ดำ้น

กำรศึกษำปฐมวยั 

 

2.5 จั ด ค รู จ บ

กำรศึกษำปฐมวยั และ

ผ่ ำ น ก ำ ร อ บ ร ม

กำรศึกษำปฐมวยั 

 - จดัโครงกำรพฒันำครูโดยจดัฝึกอบรม

ดำ้นกำรศึกษำปฐมวยัอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง

นอ้ยปีละ 20 ช ัว่โมง 

- ใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ ดำ้น

กำรศึกษำปฐมวยั 

- เอกสำรรบัรองผ่ำนกำรอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีดที่2.3 สง่เสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

ค าอธิบาย    พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถมำรถในกำรวเิครำะห ์และออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ มทีกัษะในกำร

จดัประสบกำรณ์ และกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็ ใชป้ระสบกำรณ์ส ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักจิกรรม มกีำรสงัเกต และประเมนิ

พฒันำกำรเดก็เป็นรำยบุคคล มปีฏสิมัพนัธท์ี่ดกีบัเดก็และครอบครวั 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3.1. พ ัฒน ำ ค รู แล ะ

บุคลำกรใหม้ีควำมรู  ้

ควำมสำมำรถในกำร

วิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ

ออกแบบหล ัก สูตร

สถำนศึกษำ  

ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ 1 – 5 ขอ้ 

1.ครูเขำ้ร ับกำรอบรมเรื่ องกำรจ ัดท ำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำที่สอดคลอ้งกับ

หลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยั 2560 

 2. ประชุมเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรน ำ

หลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยั 2560 ฉบบั

แ ก น ก ล ำ ง สู่ ก ำ ร จ ั ด ท ำ ห ล ัก สู ต ร

สถำนศึกษำแบบมส่ีวนร่วม 

3. จดัท ำค ำส ัง่คณะกรรมกำรกำรจดัท ำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียน 

4. จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำที่สอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยั 2560 

 5. กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของ

พฒันำกำร มำตรฐำนหลกัสูตร ตวับ่งชี้  

สภำพภำพที่พึงประสงค ์สำระกำรเรียนรู ้

(ประสบกำรณ์ส ำคัญ และสำระที่ควร

เรียนรู)้ 

 6. ออกแบบหลกัสูตรที่แสดงกำรน ำ

นวตักรรมที่เป็นแนวคิด หรือวิธีกำรที่มี

ควำมท ันสมยั เ ช่น แนวคิดไฮสโคป 

STEMศึ กษ ำ  Project Approach กำร

สอนภำษำแบบธรรมชำติ หรืออื่นๆเป็น

ตน้ 

 

       1.รำยงำนกำรประชุมเพื่อ

สรำ้งควำมเขำ้ในกำรน ำหลกัสูตร

กำรศึกษำปฐมว ัย  2560 ฉบ ับ

แกนกลำงสู่กำรจ ัดท ำหลกัสูตร

สถำนศึกษำแบบมส่ีวนร่วม 

       2.ค ำส ัง่คณะกรรมกำรกำร

จ ัดท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำของ

โรงเรียน 

       3.หลกัสูตรสถำนศึกษำที่

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวยั 2560  

       4.ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ค ว ำ ม

เชื่อมโยงของพฒันำกำร มำตรฐำน

หลกัสูตร ตวับ่งชี้  สภำพภำพที่พงึ

ป ร ะ ส ง ค์  ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู ้

(ประสบกำรณ์ส ำคญั และสำระที่

ควรเรียนรู)้ 

       5. เอกสำรร ับรองกำรเขำ้

อบรม/สมัมนำ/ศึกษำดูงำน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3.2 ส่ ง เสริมครู ใหม้ี

ท ั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร จ ั ด

ประสบกำรณ์ และกำร

ประ เมินพ ัฒนำกำร

เดก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ประชุมเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรน ำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำมำใชจ้ดัท ำแผนกำร

จ ัดประสบก ำ รณ์  และก ำ รประ เมิน

พฒันำกำรตำมสภำพจริง 

2. เ ขียนแผนกำรจ ัดประสบกำรณ์ ที่

สอดคลอ้งกำรหลกัสูตรสถำนศึกษำ และ

วำงแผนกำรประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพ

จริง 

3. จัดประสบกำรณ์เพื่อพฒันำเด็กและ 

เก็บขอ้มูลเพื่อประเมินพฒันำกำรตำม

สภำพจริงระหว่ำงกำรจดัประสบกำรณ์ 

 4. สรุปผลกำรประเมินพฒันำกำรตำม

สภำพจริงที่บนัทึกขอ้มูลดว้ยเครื่องมือ 

และวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น บนัทึกดว้ย

แบบสัง เ ก ต ต่ ำ งๆ  แบบ เ ก็ บ ข ้อ มูล

ร ำ ย บุ คคล  ก ำ ร ท ำ ส ำ ร นิ ท ัศ น์ เ ป็ น

รำยบุคคล 

 5.น ำผลกำรประเมนิพฒันำกำรไปพฒันำ

เด็ก และ ทบทวนและปรบัปรุงแผนกำร

จดัประสบกำรณ์ 

 6. จดักิจกรรมเชญิพ่อแม ่และผูป้กครอง

ร่วมติดตำมประเมนิพฒันำกำรเด็ก เช่น

นิทรรศกำรผลงำนเด็ก หรือกิจกรรมเปิด

บำ้น 

7. ส่งสมดุรำยงำนกำรประเมนิพฒันำกำร

ใหผู้ป้กครอง 

       1. เอกสำรรบัรองกำรเขำ้

อบรม/สมัมนำ/ศึกษำดูงำน 

       2. แ ผ น ก ำ ร จ ั ด

ป ร ะ สบก ำ รณ์ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม

ล ักษณะกิ จก รรม  6 ด ้ำ นคือ 

กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวจงัหวะ 

ศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำมมมุ 

เสริมประสบกำรณ์ กลำงแจง้ 

และเกมกำรศึกษำ  

       3.บ ั น ทึ ก ห ล ั ง ก ำ ร จ ั ด

ประสบกำรณ์ 

       4.เ อ กสำ รว ำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรตำมสภำพจริง

โดย เ ก็ บข อ้ มูล ต่ อ เ นื่ อ งภำค

กำรศึกษำละ 3 ครัง้ 

       5.แบบสงัเกตพฤติกรรม

เด็กตำมสภำพที่พึงประสงค์ของ

หล ัก สูตร  เ ช่น  แบบส ำ ร วจ

รำยกำร  

       6.แบบประเมนิพฒันำกำร

โดยใชรู้บริค แบบบนัทึกค าพูด 

       7.ต ำ ร ำ ง ส รุ ป ผ ล ก ำ ร

ประเมินพฒันำกำรโดยใชฐ้ำน

นิยม 

       8.สมุดรำยงำนประจ ำตวั

เดก็  

       9.ภำพถ่ำย/วดีโีอ 

       10.ผลงำนของเดก็  

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3.3 ส่งเสริมครูใช ้

ประสบกำรณ์ส  ำคญั

ในกำรออกแบบกำร

จดักิจกรรม ครูมกีำร

สงัเกตและประเมนิ

พฒันำกำรเดก็เป็น

รำยบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 1.กำรวเิครำะหค์วำมเชือ่มโยงของ

พฒันำกำร มำตรฐำนหลกัสูตร ตวับ่งชี้ 

สภำพภำพที่พงึประสงค ์สำระกำรเรียนรู ้

(ประสบกำรณ์ส  ำคญั และสำระที่ควร

เรียนรู)้มำใชใ้นกำรออกแบบหน่วยกำร

เรียนรู ้ 

2. ออกแบบกิจกรรม  

3. ครูเก็บขอ้มลูเพือ่ติดตำมพฒันำกำร

โดยกำรสงัเกตเพือ่กำรประเมนิพฒันำกำร

ตำมสภำพจริง 

4. จดัท ำขอ้มลูประเมนิพฒันำกำรเดก็เป็น

รำยบุคคล 

 

 

1. ตำรำงกำรวเิครำะหค์วำม

เชื่อมโยงของพฒันำกำร 

มำตรฐำนหลกัสูตร ตวับ่งชี้ 

สภำพภำพที่พงึประสงค ์สำระ

กำรเรียนรู(้ประสบกำรณ์ส ำคญั 

และสำระที่ควรเรียนรู)้ 

2. หน่วยกำรเรยีนรู ้ 

3. แผนกำรจดัประสบกำรณ ์ 

3. แฟ้มสะสมงำนของเดก็ 

4. สมดุรำยงำนประจ ำตวัเดก็ 
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3.4 ส่ ง เ ส ริ ม ค รู มี

ปฏิส ัมพ ันธ์ที่ ดีก ับ

เดก็และครอบครวั 

 

 

 

 1. จดักิจกรรมใหเ้ด็กมปีฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบั

ค รู  ร ับฟัง เด็ก  สบตำ เด็ก  ใช ว้ ำจำที่

สรำ้งสรรค์กบัเด็กๆ กำรทกัทำยเด็กใน

กิจวตัรประจ ำวนัที่อ่อนโยน 

 2. จดัท ำโครงกำร/กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ้พื่อสรำ้งสมัพนัธ ์และควำมเขำ้ใจ

อ ันดีก ับพ่อแม่/ผูป้กครอง เช่น มีสมุด

สื่อสำรกบัผูป้กครอง กิจกรรมปฐมนิเทศ 

ประชุมผูป้กครอง เอกสำรสรุปบนัทึกกำร

เยี่ยมบำ้นเดก็นกัเรียน กิจกรรมทำงศำสนำ 

กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน ์

 3. มีพื้ นที่ ช่องทำงกำรประชำส ัมพนัธ์

เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของโรงเรียน และ

กำรใหค้วำมรูก้บัผูป้กครอง เช่น ป้ำยนิเทศ 

มมุเรียนรูข้องผูป้กครอง และสื่อออนไลน์

ต่ำงๆ และมีเอกสำรแผ่นพบั/หนงัสือให ้

ควำมรูก้บัผูป้กครอง 

 4. สมำคม/หรือชมรมผูป้กครอง 

 

1. โครงกำร/กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู เ้พื่อสรำ้งส ัมพ ันธ์ และ

คว ำม เ ข ำ้ ใ จ อ ันดีก ับพ่ อ แม่ /

ผู ้ป ก ค ร อ ง  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม

ปฐมนิ เทศ ประชุมผูป้กครอง 

เอกสำรสรุปบนัทึกกำรเยี่ยมบำ้น

เด็กนกัเรียน กิจกรรมทำงศำสนำ 

กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน ์

 2. พื้ น ที่ ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร

ประชำส ัมพ ันธ์ เ กี่ ย วกับกำร

ด ำเนินงำนของโรงเรียน และกำร

ใหค้วำมรูก้บัผูป้กครอง เช่น ป้ำย

นิเทศ มุมเรียนรูข้องผูป้กครอง 

และสื่อออนไลนต่์ำงๆ 

  3. เอกสำรแผ่นพบั/หนงัสือให ้

ควำมรูก้บัผูป้กครอง 

 4. สมดุสื่อสำรกบัผูป้กครอง 

 5. สมำคม/หรือชมรมผูป้กครอง 

 6. โครงกำร /กิ จกรรมควำม

ร่วมมอืกบัชมุชน 

เพื่อสรำ้งเครือข่ำยกำรพฒันำเดก็ 

ผูป้กครองและครูใหเ้ขม้แขง็ตำม

บริบท สงัคม และวฒันธรรม     
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3.5 ส่ ง เ ส ริ ม ค รู

พ ั ฒ น ำ ก ำ ร จ ั ด

ประสบกำรณ์โดยใช ้

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้

ทำงวชิำชพี(PLC 

 โครงกำร ส่ง เสริมครูพ ัฒนำกำรจ ัด

ประสบกำรณ์โดยใชช้มุชนแห่งกำรเรียนรู ้

ทำงวชิำชพี(PLC) 

1. รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริม

ครูพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์

โดยใชชุ้มชนแห่งกำรเรียนรูท้ำง

วชิำชพี(PLC) 

2. บนัทึกกำรประชุมกิจกรรม

ชุมชนแห่งกำรเรียนรูท้ำงวชิำชพี

(PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

มาตรฐานที่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีดที่1 จดัประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ 

ค าอธิบาย ครูวเิครำะหข์อ้มลูเดก็เป็นรำยบุคคล จดัท ำแผนกำรจดัประสบกำรณจ์ำกกำรวเิครำะหม์ำตรฐำนคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์น

หลกัสูตรสถำนศึกษำโดยมกีิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันำกำรเดก็ครบทุกดำ้นท ัง้ดำ้นร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ ดำ้นสงัคม และดำ้นสติปญัญำ 

ไมมุ่ง่เนน้กำรพฒันำดำ้นใดดำ้นหน่ึงเพยีงดำ้นเดยีว 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.1 ครูวเิครำะห์

ขอ้มลูเดก็เป็น

รำยบุคคล 

รอ้ยละ 90.00-100 ของ

ครูที่ด  ำเนินกำรตำม

ประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

 

1.จดัท ำแบบฟอรม์กำรเก็บขอ้มลูเดก็เป็น

รำยบุคคล 

2.ด ำเนินกำรเก็บขอ้มลูเดก็เป็นรำยบุคคล

ดำ้นต่ำงๆคอื 

- บนัทกึผลกำรตรวจสุขภำพต่อเนื่อง 

ควำมสะอำดร่ำงกำย สุขภำพช่องปำก 

- ปญัหำสุขภำพของเดก็/กำรเจบ็ป่วย และ

กำรใหค้วำมช่วยเหลอืดูแล 

- บนัทกึสุขนิสยัที่ด ี

- บนัทกึกำรเจริญเติบโตของเดก็เป็น

รำยบุคคล 

- บนัทกึเกี่ยวกบักำรรบัประทำนอำหำร

และกำรดื่มน ำ้ 

-บนัทกึปญัหำเกี่ยวกบักำรรบัประทำน

อำหำรเช่นกำรแพอ้ำหำร แพน้มววั 

- บนัทกึเดก็ที่มนี ำ้หนกั ส่วนสูงต ำ่กวำ่

เกณฑ ์

- บนัทกึกำรสงัเกตพฤตกรรมและ

พฒันำกำรเดก็4ดำ้นเป็นรำยบุคคลอย่ำง

สม  ำ่เสมอ 

-กำรส่งต่อขอ้มลูจำกครูคนเดมิและครูคน

ใหม ่

 

 

 

 

 

1.แบบฟอรม์กำรเก็บขอ้มลูเดก็

เป็นรำยบุคคล 

2.เอกสำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มลู

เดก็เป็นรำยบุคคลดำ้นต่ำงๆ 

3.คู่มอืกำรวเิครำะหข์อ้มลูเดก็เป็น

รำยบุคคล 

4.ขอ้มลูดำ้นๆไดแ้ก่ขอ้มลูที่เก็บ

ก่อนเปิดเรียนเพือ่รูจ้กัเดก็ ขอ้มลู

ส ำหรบักำรติดตำมเป็นระยะ 

ขอ้มลูเก็บระหว่ำงเรียน 

5.ขอ้มลูเดก็เพื่อแยกแยะควำม

แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในเรื่อง

ต่ำงๆ 

6.รำยงำนสรุปผลกำร วเิครำะห์

ขอ้มลูเดก็เป็นภำพรวมและขอ้

ควรปรบัปรุงแกไ้ขไดช้ดัเจน 

7.รำยงำนสรุปผลกำรปรบัปรุง

แกไ้ข/ช่วยเหลอืเดก็ในช่วงเปิด

ภำคเรียน ระหวำ่งภำคเรยีน    
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  3.มคู่ีมอืกำรวเิครำะหข์อ้มลูเดก็เป็น

รำยบุคคล ที่แสดงแนวคิด วตัถปุระสงค ์

ขอบเขตของกำรวเิครำะหข์อ้มลูเดก็ กำร

สรำ้งเครื่องมอืเพือ่วเิครำะหข์อ้มลูเดก็เป็น

รำยบุคคล 

4.แสดงขอ้มลูทุกๆดำ้นไดแ้ก่ขอ้มลูที่เก็บ

ก่อนเปิดเรียนเพือ่รูจ้กัเดก็ ขอ้มลูส ำหรบั

กำรติดตำมเป็นระยะ ขอ้มลูเก็บระหว่ำง

เรียน 

    

5. วเิครำะหข์อ้มลูเดก็เพือ่แยกแยะควำม

แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในเรื่องต่ำงๆ 

6.ประมวลผล จดัท ำแบบสรุปผลกำร 

วเิครำะหข์อ้มลูเดก็เป็นภำพรวมและขอ้

ควรปรบัปรุงแกไ้ขไดช้ดัเจน 

7.ครูผูส้อนด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข/

ช่วยเหลอืเดก็ในช่วงเปิดภำคเรียน ระหวำ่ง

ภำคเรียน    
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1.2จดัท ำแผนกำรจดั

ประสบกำรณจ์ำกกำร

วเิครำะหม์ำตรฐำน

คุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงคใ์นหลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

 

 1.มกีำรวเิครำะหค์วำมเชือ่มโยงของ

พฒันำกำร มำตรฐำนคุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค ์และสำระกำรเรียนรูใ้นหลกัสูตร

สถำนศึกษำ(ประสบกำรณ์ส  ำคญัและสำระ

ที่ควรเรยีนรู4้สำระ)2.จดัท ำหน่วยกำร

เรียนรู ้มจีุดประสงคก์ำรเรียนรูค้รอบคลุม

พฒันำกำร4ดำ้น 

3.จดัท ำแผนกำรจดัประสบกำรณ์ตำม

หน่วยกำรเรยีนรู ้

1.เอกสำรตำรำงกำรวเิครำะห์

ควำมเชื่อมโยงของพฒันำกำร 

มำตรฐำนคุณลกัษณะทีพ่งึ

ประสงค ์และสำระกำรเรียนรูใ้น

หลกัสูตรสถำนศึกษำ 

2.เอกสำรหน่วยกำรเรียนรู ้ 

3.แผนกำรจดัประสบกำรณ ์

1.3จดักิจกรรมที่

ส่งเสริมพฒันำกำร

เดก็ครบทกุดำ้นท ัง้

ดำ้นร่ำงกำย ดำ้น

อำรมณ ์จิตใจ ดำ้น

สงัคม และดำ้น

สติปญัญำ ไมมุ่ง่เนน้

ดำ้นใดดำ้นหน่ึงเพยีง

ดำ้นเดยีว 

 

 1.จดัประสบกำรณต์ำมหน่วยกำรเรยีนรู ้

ส่งเสริมพฒันำกำรเดก็ครอบคลุม

พฒันำกำร4ดำ้นไดแ้ก่ ร่ำงกำย อำรมณ์ 

จิตใจ สงัคม สติปญัญำ ภำษำและกำร

สื่อสำร มกีจิกรรมดงันี้ 

1.กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

2.ศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำมมมุ 

3.เสริมประสบกำรณ ์

4.กลำงแจง้ 

5.เกมกำรศกึษำ 

2.ประเมนิผลหลงักำรจดัประสบกำรณ์

เรียนรูป้ระจ ำวนั 

1.ภาพถา่ยกจิกรรมดงัน้ี 

1.กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

2.ศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำม

มมุ 

3.เสริมประสบกำรณ ์

4.กลำงแจง้ 

5.เกมกำรศกึษำ 

2.กิจกรรมปฏบิตัิกำรสอนจริงใน

ช ัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

รายละเอยีดที่ 2.สรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัิอยา่งมีความสุข 

ค าอธิบาย ครูจดัประสบกำรณ์ที่เชือ่มโยงกบัประสบกำรณ์เดมิใหเ้ดก็มโีอกำสเลอืกท ำกจิกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมตอ้งกำรควำมสนใจ 

ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวธิีกำรเรียนรูข้องเดก็เป็นรำยบุคคลหลำกหลำยรูปแบบจำกแหล่งเรียนรูท้ี่หลำกหลำย  เดก็ไดเ้ลอืกเลน่ 

เรียนรูล้งมอืกระท ำและสรำ้งองคค์วำมรูด้ว้ยตนเอง 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

2.1ครูจดั

ประสบกำรณ์ที่

เชื่อมโยงกบั

ประสบกำรณเ์ดมิ 

รอ้ยละ 90.00-100 ของ

ครูที่ด  ำเนินกำรตำม

ประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

1.จดัประสบกำรณ์โดยใชค้ ำถำมทบทวน

สิ่งที่เดก็รูแ้ลว้และน ำควำมรูเ้ดมิไปใชใ้น

ข ัน้ตอนต่อไป 

2.จดัท ำแผนที่ควำมคิดที่แสดง

ประสบกำรณเ์ดมิคือสิ่งที่เดก็รูแ้ลว้ใน

Project Approach 

1.แผนกำรจดัประสบกำรณ์โดยใช ้

ค ำถำมทบทวนสิ่งที่เดก็รูแ้ลว้และ

น ำควำมรูเ้ดมิไปใชใ้นข ัน้ตอน

ต่อไป 

2.แผนที่ควำมคิดที่แสดง

ประสบกำรณเ์ดมิคือสิ่งที่เดก็รู ้

แลว้ในProject Approach 

3.กิจกรรมปฏบิตัิกำรสอนจริงใน

ช ัน้เรียน 

 

2.2 ใหเ้ดก็มโีอกำส

เลอืกท ำกจิกรรมอยำ่ง

อิสระตำมควำม

ตอ้งกำรควำมสนใจ 

ควำมสำมำรถ 

ตอบสนองต่อวธิีกำร

เรียนรูข้องเดก็เป็น

รำยบุคคลหลำกหลำย

รูปแบบจำกแหลง่

เรียนรูท้ีห่ลำกหลำย 

มกีำรจดัประสบกำรณ์ที่แสดงว่ำ เดก็มี

โอกำสเลอืกท ำกจิกรรมอยำ่งอิสระ ตำม

ควำมตอ้งกำรควำมสนใจ ควำมสำมำรถ

ตอบสนองต่อวธิีกำรเรียนรูข้องเดก็เป็น

รำยบุคคลและเป็นกลุม่ กจิกรรมตำม

ขอ้ตกลง เดก็ไดเ้ลอืกเลน่ เรยีนรูล้งมอื

กระท ำ ท ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน

ไดแ้ก่ 

-กิจกรรมกำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

-ศิลปะสรำ้งสรรคแ์ละเลน่ตำมมมุ 

-เสริมประสบกำรณ ์

-กลำงแจง้ 

-เกมกำรศึกษำ 

1.แผนกำรจดัประสบกำรณ ์

2.ภำพถ่ำย วดีโีอ 

3.ผลงำนของเดก็ 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

2.3 เดก็ไดเ้ลอืกเลน่ 

เรียนรูล้งมอืกระท ำ

และสรำ้งองค์

ควำมรูด้ว้ยตนเอง 

 จดักิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ที่แสดง

กระบวนกำรเรียนรูโ้ดยใชป้ระสบกำรณเ์ดมิ

เชื่อมโยงกบัประสบกำรณ์ใหม ่ผ่ำนรูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆทีเ่ป็นนวตักรรม

ไดแ้ก่กิจกรรมทดลองวทิยำศำสตรS์TEM 

,Project Approach,Whol language 

1.แผนกำรจดัประสบกำรณ ์

2.ภำพถ่ำย วดีโีอ 

3.ผลงำนของเดก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

รายละเอยีดที่ 3.จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้ชส้ื่อ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั       

ค ำอธิบำย    ครูจดัหอ้งเรียน ใหส้ะอำด อำกำศถ่ำยเท ปลอดภยั  มพีื้นที่แสดงผลงำนเดก็ พื้นที่ส  ำหรบัมมุประสบกำรณ์และกำรจดั

กิจกรรมเดก็มส่ีวนร่วมในกำรจดัสภำพแวดลอ้มในหอ้งเรียน เช่น ป้ำยนเิทศ กำรดูแลตน้ไมเ้ป็นตน้ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม

กบัช่วงอำยุระยะควำมสนใจ และวถิกีำรเรียนรูข้องเดก็ เช่น กลอ้งดจิิตอล คอมพวิเตอรส์  ำหรบักำรเรียนรูก้ลุม่ยอ่ย สือ่ของเลน่ที่

กระตุน้ใหค้ิด และหำค ำตอบเป็นตน้ 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3.1จดับรรยำกำศที่

เอื้อต่อกำรเรียนรูใ้ชส้ือ่

และเทคโนโลยทีี่

เหมำะสมกบัวยั       

รอ้ยละ 90.00-100 ของ

ครูที่ด  ำเนินกำรตำม

ประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

จดัหอ้งเรยีน ใหส้ะอำด อำกำศถำ่ยเท

อำกำศที่ด ีค ำนึงถงึทศิทำงลม มอีุณหภูมทิี่

เหมำะสม มแีสงสว่ำงพอเพยีง ไมม่ี

แสงแดดส่องรบกวนสำยตำเดก็ มคีวำม

สงบที่จะท ำกิจกรรมอย่ำงสงบและมสีมำธิ 

 

3.2มพีื้นที่แสดงผล

งำนเดก็ พื้นที่ส  ำหรบั

มมุประสบกำรณ์และ

กำรจดักิจกรรม 

1.จดัพื้นที่มมุเลน่/มมุประสบกำรณ์อย่ำง

นอ้ย5มมุ เพือ่เลน่อย่ำงเสร ีจดัแยกส่วนที่

ใชเ้สยีงและเงยีบออกจำกกนั มขีองเลน่ 

วสัดุอุปกรณ์ในมมุเพยีงพอต่อกำรเรียนรู ้

ของเดก็ ก ำหนดเวลำเลน่ในตำรำง

กิจกรรมประจ ำวนัชดัเจนวนัละประมำณ1

ช ัว่โมง 

2.จดัพื้นที่แสดงผลงำนเดก็เพือ่กำรสื่อสำร

ขอ้มลูเช่นภำพวำด งำนเขยีน ปัน้ งำน

ประดษิฐห์รือที่แขวนผลงำน มทีีเ่ก็บแฟ้ม

ผลงำนที่เดก็สำมำรถจดัเก็บดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3.3จดัใหเ้ดก็มส่ีวน

ร่วมในกำรจดั

สภำพแวดลอ้มใน

หอ้งเรียน เช่น ป้ำย

นิเทศ กำรดูแลตน้ไม ้

เป็นตน้ 

 เดก็มส่ีวนร่วมในกำรจดัท ำป้ำยนิเทศ  ป้ำยนิเทศ 

3.4 ครูใชส้ื่อและ

เทคโนโลยทีี่เหมำะสม

กบัช่วงอำยุระยะควำม

สนใจ และวถิกีำร

เรียนรูข้องเดก็ เช่น 

กลอ้งดจิิตอล 

คอมพวิเตอรส์  ำหรบั

กำรเรียนรูก้ลุม่ย่อย 

สื่อของเลน่ที่กระตุน้ให ้

คิด และหำค ำตอบเป็น

ตน้ 

  ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมำะสมกบั

ช่วงอำยุระยะควำมสนใจ และวถิกีำร

เรียนรูข้องเดก็ เช่น กลอ้งดจิติอล 

คอมพวิเตอรส์  ำหรบักำรเรยีนรูก้ลุม่ยอ่ย 

สื่อของเลน่ที่กระตุน้ใหค้ิด และหำ

ค ำตอบเป็นตน้ 

1.แผนกำรจดัประสบกำรณ ์

2.ภำพถ่ำย วดีโีอ 

3.กิจกรรมปฏบิตัิกำรสอนจริงใน

ช ัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 4 .ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และ

พฒันาเด็ก 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

4.1 ครูประเมนิ

พฒันำกำรเดก็จำก

กิจกรรม และกจิวตัร

ประจ ำวนัดว้ย

เครื่องมอื และวธิีกำร

ที่หลำกหลำยไมใ่ช ้

แบบทดสอบ   

รอ้ยละ 90.00-100 ของ

ครูที่ด  ำเนินกำรตำม

ประเดน็กำรพจิำรณำ

ครบทุกขอ้ 

1.วำงแผนกำรประเมินพฒันำกำรอย่ำง

เป็นระบบ 

1)วิเครำะห์มำตรฐำนคุณลกัษณะที่พึง

ประสงค์ต ัวบ่ งชี้ สภำพที่พึงประสงค์

(สมรรถนะ)ของหลกัสูตรสถำนศึกษำและ

ก ำหนดวิธีกำรประเมินพฒันำกำรที่เกิด

จำกกำรปฏิบตัิกิจวตัรประจ ำวนัและกำร

จดัประสบกำรณ์กำรเรียนรูต้ำมแผน 

2)ก ำหนดวิธีกำรและเครื่องมอืที่ใชใ้นกำร

ประเมนิไดแ้ก่กำรสงัเกตพฤติกรรม กำร

ประเมินผลงำน/ชิ้นงำน กำรพูดคุยหรือ

สมัภำษณ์เด็ก กำรใชแ้บบส ำรวจรำยกำร 

กำรจ ัดท ำสำรนิท ัศน์ กำรบ ันทึกกำร

เจริญเติบโต ครูสำมำรถเลือกใชไ้ด ้

หลำกหลำยวธิี 

3)จ ัดท ำ เกณฑ์กำรประเมินและระดบั

คุณภำพของช่วงอำยุ 

3-4,4-5,5-6,ปี เป็นรูปแบบ รูบริคส3์ระดบั 

4)ก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5)ก ำหนดแนวทำงกำรสรุปผลกำรประเมนิ 

6)ก ำหนดปฏิทินกำรด ำ เนินกำร เก็บ

รวบรวมขอ้มลู 

7)ก ำหนดประ เด็นกำรประเมินว่ำจะ

ประเมนิสภำพที่พึงประสงค์ใดบำ้งในแต่

ละหน่วยกำรเรียนรูแ้ลว้น ำมำจดัท ำเป็น

จุ ด ป ร ะ ส งค์ก ำ ร เ รี ย น รู ้ข อ งห น่ ว ย

ครอบคลุมพฒันำกำร4ดำ้น น ำจุดประสงค์

ก ำ ร เ รี ย น รู ้ ไ ป จ ัด ท ำ แ ผ น ก ำ ร จ ัด

ประสบกำรณ์ของหน่วย 

 

 

1.รำยงำนกำรประชมุวำงแผนกำร

ประเมนิพฒันำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

2.รำยงำนกำรประชมุ

กรรมกำรบรหิำรโรงเรียนเพื่อให ้

ควำมเหน็ชอบเกณฑก์ำรประเมนิ

และระดบัคุณภำพของช่วงอำยุ 

3-4,4-5,5-6,ปี และเอกสำรเกณฑ์

คุณภำพ 

3.ปฏทินิก ำหนดช่วงวนัที่เกบ็

รวบรวมขอ้มลูภำคกำรศึกษำละ3

ครัง้ต่อเนื่อง ดว้ยวธิีกำรและ

เครื่องมอืทีห่ลำกหลำยตำมที่

วำงแผนไวไ้มใ่ชแ้บบทดสอบ 

4.บนัทกึผลกำรเจริญเติบโต 

บนัทกึผลกำรประเมนิตำมหน่วย

กำรเรียนรู ้จำกผลงำน 

จำกสำรนิทศัน ์ขอ้มลูกำรประเมนิ

พฒันำกำรตำมสภำพที่พงึประสงค ์

ภำคกำรศกึษำละ3ครัง้แบบบนัทกึ

ต่ำงๆมำวเิครำะหส์ะทอ้น

พฒันำกำรและกำรเรียนรูข้องเดก็ 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

  8)สภำพที่พงึประสงคบ์ำงรำยกำรเก็บ

ขอ้มลูในกิจวตัรประจ ำวนัและบำงรำยกำร

เก็บขอ้มลู 

ในกิจวตัรประจ ำวนั และบำงรำยกำรเกบ็

ขอ้มลูในกิจกรรม6กิจกรรมหลกัตำม

แผนกำรจดัประสบกำรณ ์

2.ประชมุกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพือ่ให ้

ควำมเหน็ชอบเกณฑก์ำรประเมนิและ

ระดบัคุณภำพของช่วงอำยุ 

3-4,4-5,5-6,ปี  

3.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยจดั

กิจวตัรประจ ำวนัและจดัประสบกำรณ์ตำม

หน่วยกำรเรยีนรูแ้ละตำมปฏทินิก ำหนด

ช่วงวนัที่เก็บรวบรวมขอ้มลูภำคกำรศกึษำ

ละ3ครัง้ต่อเนื่อง ดว้ยวธิกีำรและเครื่องมอื

ที่หลำกหลำยตำมที่วำงแผนไวไ้มใ่ช ้

แบบทดสอบ 

4.น ำบนัทกึผลกำรเจริญเตบิโต บนัทกึผล

กำรประเมนิตำมหน่วยกำรเรียนรู ้จำก

ผลงำน  

จำกสำรนิทศัน ์จำกกำรประเมนิพฒันำกำร

ตำมสภำพที่พงึประสงคภ์ำคกำรศกึษำละ3

ครัง้ต่อเนื่องจำกแบบบนัทกึต่ำงๆมำ

วเิครำะหส์ะทอ้นพฒันำกำรและกำรเรียนรู ้

ของเดก็ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

4.2 วเิครำะหผ์ลกำร

ประเมนิพฒันำกำร

เดก็โดยผูป้กครอง 

และผูเ้กี่ยวขอ้งมส่ีวน

ร่วม 

 1.วเิครำะหผ์ลกำรประเมนิพฒันำกำรเดก็

รำยบุคคล สรุปเป็นรำยตวับ่งชี้ รำย

มำตรฐำนในภำพรวมภำคกำรศึกษำละ1

ครัง้ แนวทำงสรุปสภำพที่พงึประสงคแ์ต่

ละตวับ่งชี้ใชฐ้ำนนิยม(Mode) 

2.จดัท ำสมดุรำยงำนผลกำรประเมนิ

พฒันำกำรใหพ้่อแมผู่ป้กครองหรือ

ผูเ้กี่ยวขอ้งร่วมพจิำรณำ และรบัทรำบว่ำ

เดก็มคีวำมสำมำรถและร่วมกนัปรบัปรุง

แกไ้ขหรือส่งเสริม 

1.ตำรำงวเิครำะหพ์ฒันำกำรเดก็

ภำคกำรศกึษำละ1ครัง้  

2.สมดุรำยงำนผลกำรประเมนิ

พฒันำกำรใหพ้่อแมผู่ป้กครอง 

4.3 น ำผลกำรประเมนิ

ที่ไดไ้ปพฒันำคุณภำพ

เดก็อย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

1.จดักำรประชมุมอบครูประจ ำช ัน้น ำ

ขอ้มลูเดก็แต่ละคนไปวำงแผนพฒันำ

ส่งเสริม/ปรบัปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของเดก็

และน ำขอ้มลูไปปรบัปรุงแกไ้ขและ

พฒันำกำรจดัประสบกำรณ์ต่อไป 

2.รำยงำนสรุปผลกำรประเมนิที่ไดไ้ป

พฒันำคุณภำพเดก็ 

1.รำยงำนกำรประชมุมอบครู

ประจ ำช ัน้น ำขอ้มลูเดก็แต่ละคน

ไปวำงแผนพฒันำส่งเสริม/

ปรบัปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของเดก็

และน ำขอ้มลูไปปรบัปรุงแกไ้ข

และพฒันำกำรจดัประสบกำรณ์

ต่อไป 

2. .รำยงำนสรุปผลกำรประเมนิที่

ไดไ้ปพฒันำคุณภำพเดก็ 

4.4 น ำผลกำรประเมนิ

ที่ไดไ้ปใชแ้ลกเปลีย่น

เรียนรูเ้พือ่กำรจดั

ประสบกำรณ์ที่มี

ประสทิธิภำพโดยใช ้

กระบวนกำรชมุชน

แห่งกำรเรยีนรูท้ำง

วชิำชพี(PLC) 

น ำผลกำรประเมนิที่ไดไ้ปใชแ้ลกเปลีย่น

เรียนรูเ้พือ่กำรจดัประสบกำรณท์ี่มี

ประสทิธิภำพโดยใชก้ระบวนกำรชมุชน

แห่งกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี(PLC) 

ภำพถำ่ยและรำยงำนสรุปผลกำร

ประเมนิที่ไดไ้ปพฒันำคุณภำพ

เดก็และแลกเปลีย่นเรียนรูก้ำรจดั

ประสบกำรณ์ที่มปีระสทิธิภำพใน

กิจกรรมชมุชนกำรเรียนรูท้ำง

วชิำชพี(PLC)ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานโรงเรยีน(ขัน้พื้นฐาน) 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

62 ถนนเพชรบุร ีแขวงถนนเพชรบรุ ีเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สานักบริหารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 

ค ำน ำ 

 กำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นกระบวนกำรสรำ้งควำมม ัน่ใจแก่ทุกฝ่ำยว่ำกำรจดั กำรศึกษำมคีุณภำพและคงรกัษำ

ไวซ้ึ่งมำตรฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงใหม้กีำรปฏรูิประบบกำร ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ และประกำศใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรศึกษำ โดย

มนีโยบำย ปรบัปรุงมำตรฐำนและตวัชี้วดัใหม้จี  ำนวนนอ้ยลง กระชบั และสะทอ้นถงึคุณภำพอย่ำงแทจ้ริง โดยสถำนศึกษำสำมำรถปรบั

แผนด ำเนินกำร กำรก ำหนดค่ำตวัชี้วดั แนวทำงกำรพฒันำคุณภำพของ สถำนศึกษำ ส่วนกำรประเมนิเนน้ตำมสภำพจริง สรำ้งมำตรฐำน

ระบบกำรประเมนิ เพื่อลดภำระกำรจดัเก็บและกำรจดัท ำเอกสำรที่ใชก้ำรประเมนิ แนวทำงกำรประเมนิเนน้กำรเก็บขอ้มูล เชงิคุณภำพ

ตำมบริบทของสถำนศึกษำ เอกสำรนี้ จดัท ำขึ้นตำมกรอบนโยบำยปฏรูิปกำรศึกษำระบบกำรประเมนิและกำรประกนั คุณภำพกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ ส ำหรบัใชเ้ป็นแนวทำงด ำเนินงำนเพื่อกำรประกนัคุณภำพภำยในของ สถำนศึกษำ และเตรียมกำรส ำหรบักำรประเมนิ

คุณภำพภำยนอกตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกนัคุณภำพ กำรศึกษำภำยในเพื่อใหบ้รรลุผลตำม

เกณฑท์ี่ก ำหนด ขอขอบคุณผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทุกท่ำนที่ม ีส่วนร่วมใน  กำรจดัท ำเอกสำรเลม่น้ีใหส้มบูรณ์สำมำรถน ำ ไปใชเ้ป็น

แนวทำงกำรปฏบิตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงม ีประสทิธิภำพและเกิดประสทิธิผล 

 

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

สารบญั 

 

เน้ือหา            หนา้  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

โรงเรียนสมำคมสตรีไทยเพือ่กำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

มำตรฐำนที ่1 ดำ้นคุณภำพของผูเ้รยีน  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของประเดน็พจิำรณำ  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- สรุปผลกำรวเิครำะหม์ำตรฐำนกำรศกึษำเพือ่ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- วธิีเก็บรวบรวมขอ้มลู และหลกัฐำน  

มำตรฐำนที ่2 ดำ้นกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของประเดน็พจิำรณำ  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- สรุปผลกำรวเิครำะหม์ำตรฐำนกำรศกึษำเพือ่ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- วธิีเก็บรวบรวมขอ้มลู และหลกัฐำน  

มำตรฐำนที ่3 ดำ้นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของประเดน็พจิำรณำ  

- กำรก ำหนดเกณฑค์ุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- สรุปผลกำรวเิครำะหม์ำตรฐำนกำรศกึษำเพือ่ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

- วธิีเก็บรวบรวมขอ้มลู และหลกัฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 

 

 

ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผูเ้รียน 

1) ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำรและกำรคดิค ำนวณ 

2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห ์คิดอยำ่งมวีจิำรณญำณ อภปิรำยแลกเปลีย่น

ควำมคิดเหน็และแกป้ญัหำ 

3) ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรม 

4) มคีวำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5) มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

6) ควำมรู ้ ทกัษะพื้นฐำน  และเจตคติที่ดต่ีองำนอำชพี 

 

 

 

70 – 79 

70 – 79 

 

91 – 100 

91 – 100 

70 – 79 

91 - 100 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน 

1)  มคีุณลกัษณะและค่ำนยิมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

2)  ควำมภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็นไทย 

3)  กำรยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

 

 

91 – 100 

91 – 100 

91 – 100 

91 - 100 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารจดัการ 

1) มเีป้ำหมำยวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนดชดัเจน   

2) มกีำรวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

3) ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรทีเ่นน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ

และทุกกลุม่เป้ำหมำย      

4) พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพี      

5) จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้ยำ่งมคีุณภำพ 

6) จดัระบบเทคโนโลยสีนเทศเพือ่สนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรยีนรู ้

ใหแ้ก่ผูเ้รยีนใหเ้หมำะสมกบัสภำพสถำนศึกษำ        

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 



 

 
 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  (ต่อ) 

 

มาตรฐาน / ตวับง่ช้ี 

 

 

ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1) จดักำรเรยีนรูผ้ำ่นกระบวนกำรคิดและปฏบิตัจิริงและสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติได ้

2) ใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อกำรเรยีนรู ้

3) บริหำรจดักำรช ัน้เรยีนเชงิบวก 

4) ตรวจสอบและประเมนิผลผูเ้รยีนอยำ่งเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

5) มกีำรแลกเปลีย่นกำรเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันำและปรบัปรุงกำร

จดักำรเรยีนรู ้

 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ดเีลศิ 

ดเีลศิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 1 ดา้นคณุภาพของผูเ้รียน 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

มำตรฐำนที่ 1 ดำ้นคุณภำพของผูเ้รยีน มำตรฐำนที่ 1 ดำ้นคุณภำพของผูเ้รยีน 

    ผลกำรเรียนรูท้ี่เป็นคุณภำพของผูเ้รียนท ัง้ดำ้นผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำร 

ประกอบดว้ยควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ กำรคิด

ประเภทต่ำงๆ กำรสรำ้งนวตักรรม กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตร กำรมคีวำมรูท้กัษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดต่ีอ

วชิำชพี และดำ้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่เป็นค่ำนยิมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ควำมภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็นไทย กำรยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมตกต่ำง

และหลำกหลำย รวมท ัง้สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

  ประเดน็พจิำรณำ 

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผูเ้รยีน 

1. มคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  

   ผูเ้รียนมทีกัษะในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑท์ี่

สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละระดบัช ัน้ 

   - ผลกำรสอบ RT 

  - ผลกำรสอบ NT 

  - ผลกำรสอบ O-NET 

   - ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศพัทภ์ำษำไทย ช ัน้ประถมศึกษำปีที ่

1-6 

  - ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศพัทแ์ละสนทนำภำษำองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

   - โครงกำรส่งเสริมภำษำไทย 

  - โครงกำรส่งเสริมคณิตศำสตร ์

  - โครงกำรหมวดวชิำภำษำต่ำงประเทศ 

2. มคีวำมสำมำรถในกำรวเิครำะห ์คิดอยำ่งมวีจิำรณญำณ อภปิรำยแลกเปลีย่นควำม

คิดเหน็และแกป้ญัหำ 

   ผูเ้รียนมคีวำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิำรณำ

อย่ำงรอบคอบ โดยใชเ้หตผุลประกอบกำรตดัสนิใจ มกีำรอภปิรำยแลกเปลีย่นควำม

คิดเหน็และแกป้ญัหำอยำ่งมเีหตผุล 

  - ผลกำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวเิครำะหแ์ละเขยีนสือ่ควำม (จำกกำรประเมนิ 9 กลุม่

สำระ) 

3. มคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรม 

   ผูเ้รียนมคีวำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรูไ้ดท้ ัง้ดว้ยตวัเองและกำรท ำงำนเป็น

ทมีเชื่อมโยงองคค์วำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำใชใ้นกำรสรำ้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  อำจเป็น

แนวควำมคิดโครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลติ 

  - โครงกำรบูรณำกำร หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 

  - โครงงำน STEM/SMT 

  - กิจกรรมสปัดำหว์ทิยำศำสตร ์

4. ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

   ผูเ้รียนมคีวำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพือ่กำร

พฒันำตนเองและสงัคมในดำ้นกำรเรียนรู ้กำรสื่อสำร กำรท ำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค ์

และมคีุณธรรม 

  - ผลกำรประเมนิสมรรถนะผูเ้รียน 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

   - กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุม่สำระ (สำรส.ส.ท./กำรสรำ้งชิ้นงำน เนื่องในวนัส ำคญั/

กำรแขง่ขนัตอบปญัหำคณิตคิดเร็วจำกคอมพวิเตอร/์เกมกำรคน้หำค ำศพัทจ์ำก

คอมพวิเตอร/์กำรตอบปญัหำโดยใชโ้ปรแกรม Kahood, Quizizz/กำรฝึกพมิพจ์ำก

คอมพวิเตอร)์ 

5. มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

   ผูเ้รียนบรรลุและมคีวำมกำ้วหนำ้ในกำรเรียนรูต้ำมหลกัสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นฐำน

เดมิในดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ทกัษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมท ัง้มคีวำมกำ้วหนำ้ในผล

กำรทดสอบระดบัชำติ หรือผลกำรทดสอบอื่นๆ 

  - ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนเฉลีย่ 9 กลุม่ 

   - ผลกำรสอบ RT, NT, O-NET 

6. มคีวำมรู ้ทกัษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดต่ีองำนอำชพี 

   ผูเ้รียนมคีวำมรูท้กัษะพื้นฐำนในกำรจดักำรเจตคติที่ดพีรอ้มทีจ่ะศึกษำต่อใน

ระดบัช ัน้ที่สูงขึ้น กำรท ำงำนหรอืงำนอำชพี 

  - ผลกำรประเมนิโครงกำรทกัษะชวีติ 

  - ผลกำรสอบเขำ้เรียนต่อระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1 

  - ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำรวจอำชพีในชมุชน 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 

1. มคีุณลกัษณะและค่ำนยิมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

   ผูเ้รียนมพีฤติกรรมเป็นผูท้ี่มคีุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มค่ีำนิยม 

และจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยไมข่ดักบักฎหมำยและวฒันธรรมอนัดขีอง

สงัคม 

  - ผลกำรประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(จำกผูป้กครอง, ครู และนกัเรยีน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

   - ผลกำรประเมนิกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

  - แบบนัทกึจิตสำธำรณะ 

2. มคีวำมภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็นไทย 

   ผูเ้รียนมคีวำมภูมใิจในทอ้งถิ่น เหน็คุณค่ำของควำมเป็นไทย มส่ีวนร่วมในกำร

อนุรกัษว์ฒันธรรมและประเพณีไทยรวมท ัง้ภูมปิญัญำไทย 

   -ผลกำรประเมนิกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

   -ผลกำรประเมนิกจิกรรมพฒันำผูเ้รียน 

3. ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

   ผูเ้รียนยอมรบัและอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในดำ้น เพศ วยั เชื้อ

ชำติ ศำสนำ ภำษำวฒันธรรม ประเพณี 

   -ผลกำรประเมนิกำรเขำ้ค่ำยลูกเสอื-เนตรนำร ี

   -จดักจิกรรมพธิกีรรมทำงศำสนำทกุเชำ้วนัศุกร(์พุทธ-อิสลำม) 

   -ผลกำรประเมนิกจิกรรมอบรมพฒันำจิต , ทศันศึกษำ , กำรท ำงำนกลุม่ 

   -แห่เทยีน 

4. มสุีขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม 

   ผูเ้รียนมกีำรรกัษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสงัคม และแสดงออกอยำ่ง

เหมำะสมในแต่ละช่วงวยั สำมำรถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่ำงมคีวำมสุข เขำ้ใจผูอ้ื่น ไมม่ี

ควำมขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 

   -ผลกำรประเมนิน ำ้หนกั ส่วนสูง นกัเรียนช ัน้ประถมศึกษำปีที่ 1-6 

   -ผลกำรประเมนิสมรรถภำพผูเ้รียนประจ ำปี 

   -ผลกำรประเมนิกำรจดักิจกรรมรณรงคต่์อตำ้นสิ่งเสพติด และวนังดสูบบุหรี่โลก/

D.A.R.E 

    -ผลกำรตรวจสุขภำพฟนั , สุขภำพร่ำงกำย 

   -กีฬำส ี, ส่งทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม ่

- บนัทกึกำรตรวจวดัอุณหภูมนิกัเรียนประจ ำวนั 

- บนัทกึกำรใชห้อ้งพยำบำล 

 

 



 

 
 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 1  ดา้นคณุภาพของผูเ้รียน 

รายละเอยีด 1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

ประเด็น

พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มี

ควำมสำมำรถ

ในดำ้นกำร

อ่ำน กำร

เขยีน กำร

สื่อสำร และ

กำรคิด

ค ำนวณ 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำน 

กำรเขยีน 

กำรสื่อสำร

และกำรคิด

ค ำนวณนอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 

50 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำน กำร

เขยีน กำรสื่อสำร

และกำรคิด

ค ำนวณรอ้ยละ 

50 - 59 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถในกำร

อ่ำน กำรเขยีน กำร

สื่อสำรและกำรคิด

ค ำนวณรอ้ยละ 60 - 

69 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำน กำรเขยีน 

กำรสื่อสำรและกำร

คิดค ำนวณรอ้ยละ

70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

กำรเขยีน กำรสื่อสำรและกำรคิด

ค ำนวณรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

2. มี

ควำมสำมำรถ

ในกำรคิด

วเิครำะห ์คิด

อย่ำงมี

วจิำรณญำณ 

อภปิรำย

แลกเปลีย่น

ควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำ 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถ

ในกำรคิด

วเิครำะห ์คิด

อย่ำงมี

วจิำรณญำณ 

อภปิรำย

แลกเปลีย่น

ควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำ

นอ้ยกวำ่รอ้ย

ละ 50 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรคิดวเิครำะห ์

คิดอย่ำงมี

วจิำรณญำณ 

อภปิรำย

แลกเปลีย่นควำม

คิดเหน็และ

แกป้ญัหำรอ้ยละ  

50 - 59 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถในกำร

คิดวเิครำะห ์คิด

อย่ำงมวีจิำรณญำณ 

อภปิรำยแลกเปลีย่น

ควำมคิดเหน็และ

แกป้ญัหำรอ้ยละ  

60 - 69 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรคิดวเิครำะห ์

คิดอย่ำงมี

วจิำรณญำณ 

อภปิรำย

แลกเปลีย่นควำม

คิดเหน็และ

แกป้ญัหำรอ้ยละ 

70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรคิด

วเิครำะห ์คิดอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

อภปิรำยแลก เปลีย่นควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

3. มี

ควำมสำมำรถ

ในกำรสรำ้ง

นวตักรรม 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถ

ในกำรสรำ้ง

นวตักรรม

นอ้ยกวำ่รอ้ย

ละ 50 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรสรำ้ง

นวตักรรมรอ้ยละ 

50 - 59 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถในกำร

สรำ้งนวตักรรมรอ้ย

ละ 60 - 69 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรสรำ้งนวตักรรม

รอ้ยละ 70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้ง

นวตักรรมรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็น

พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

4. มี

ควำมสำมำรถ

ในกำรใช ้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

และกำร

สื่อสำร 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถ

ในกำรใช ้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

และกำร

สื่อสำรนอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 

50 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศ และ

กำรสื่อสำรรอ้ย

ละ 50 - 59 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถในกำร

ใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำร

สื่อสำรรอ้ยละ 60 - 

69 

ผูเ้รยีนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศ และ

กำรสื่อสำรรอ้ยละ 

70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรใช ้

เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำร

สื่อสำรรอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

5. มี

ผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียน

ตำมหลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

ผูเ้รยีนมี

ผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียน

ตำมหลกัสูตร

สถำนศึกษำ

นอ้ยกวำ่รอ้ย

ละ 50 

ผูเ้รยีนมี

ผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนตำม

หลกัสูตร

สถำนศึกษำรอ้ย

ละ  

50 - 59 

ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนตำม

หลกัสูตรสถำนศึกษำ

รอ้ยละ  

60 - 69 

ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนตำม

หลกัสูตร

สถำนศึกษำรอ้ยละ 

70 - 79 

ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีน

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

6. มคีวำมรู ้

ทกัษะพื้นฐำน 

และเจตคติที่

ดต่ีองำน

อำชพี 

ผูเ้รยีนมี

ควำมรู ้

ทกัษะพื้นฐำน 

และเจตคติที่

ดต่ีองำน

อำชพีนอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 

50 

ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้

ทกัษะพื้นฐำน 

และเจตคติที่ดี

ต่องำนอำชพีรอ้ย

ละ 50 - 59 

ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้

ทกัษะพื้นฐำน และ

เจตคติที่ดต่ีองำน

อำชพีรอ้ยละ 60 - 

69 

ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้

ทกัษะพื้นฐำน และ

เจตคติที่ดต่ีองำน

อำชพีรอ้ยละ 70 - 

79 

ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้ทกัษะพื้นฐำน 

และเจตคติที่ดต่ีองำนอำชพีรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็น

พจิารณา 

ระดบัคณุภาพ 

ก าลงัพฒันา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มี

คุณลกัษณะ

และค่ำนิยมที่

ดตีำมที่

สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

ผูเ้รยีนมี

คุณลกัษณะ

และค่ำนิยมที่

ดตีำมที่

สถำนศึกษำ

ก ำหนดนอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 

50 

ผูเ้รยีนมี

คุณลกัษณะและ

ค่ำนิยมที่ดตีำมที่

สถำนศึกษำ

ก ำหนดรอ้ยละ 

50 - 59 

ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะ

และค่ำนิยมที่ดตีำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด

รอ้ยละ 60 - 69 

ผูเ้รยีนมี

คุณลกัษณะและ

ค่ำนิยมที่ดตีำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด

รอ้ยละ 70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่ำนิยมที่

ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนดรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

2. มคีวำม

ภูมใิจใน

ทอ้งถิ่นและ

ควำมเป็นไทย 

ผูเ้รยีนมี

ควำมภูมใิจ

ในทอ้งถิ่น

และควำมเป็น

ไทยนอ้ยกว่ำ

รอ้ยละ 50 

ผูเ้รยีนมคีวำม

ภูมใิจในทอ้งถิ่น

และควำมเป็น

ไทยรอ้ยละ 50 - 

59 

ผูเ้รยีนมคีวำมภูมใิจ

ในทอ้งถิ่นและควำม

เป็นไทยรอ้ยละ 60 - 

69 

ผูเ้รยีนมคีวำม

ภูมใิจในทอ้งถิ่น

และควำมเป็นไทย

รอ้ยละ 70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่ำนิยมที่

ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนดรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

3. ยอมรบัที่

จะอยู่ร่วมกนั

บนควำม

แตกต่ำงและ

หลำกหลำย 

ผูเ้รยีน

ยอมรบัทีจ่ะ

อยู่ร่วมกนับน

ควำม

แตกต่ำงและ

หลำกหลำย

นอ้ยกวำ่รอ้ย

ละ 50 

ผูเ้รยีนยอมรบัที่

จะอยู่ร่วมกนับน

ควำมแตกต่ำง

และหลำกหลำย

รอ้ยละ 50 - 59 

ผูเ้รยีนยอมรบัที่จะ

อยู่ร่วมกนับนควำม

แตกต่ำงและ

หลำกหลำยรอ้ยละ 

60 - 69 

ผูเ้รยีนยอมรบัที่จะ

อยู่ร่วมกนับนควำม

แตกต่ำงและ

หลำกหลำยรอ้ยละ 

70 - 79 

ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่ำนิยมที่

ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนดรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

4. มสุีขภำวะ

ทำงร่ำงกำย

และจิตสงัคม 

ผูเ้รยีนมสุีข

ภำวะทำง

ร่ำงกำยและ

จิตสงัคมนอ้ย

กว่ำรอ้ยละ 

50 

ผูเ้รยีนมสุีขภำวะ

ทำงร่ำงกำยและ

จิตสงัคมรอ้ยละ 

50 - 59 

ผูเ้รยีนมสุีขภำวะทำง

ร่ำงกำยและจิตสงัคม

รอ้ยละ 60 - 69 

ผูเ้รยีนมสุีขภำวะ

ทำงร่ำงกำยและจิต

สงัคมรอ้ยละ 70 - 

79 

ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะและค่ำนิยมที่

ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนดรอ้ยละ 

80 ขึ้นไป 

 

 



 

 
 

 

 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของรายละเอยีดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานรายละเอยีดประเดน็พจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มำตรฐำนที่ 1 ดำ้นคุณภำพของผูเ้รยีน  

ผลกำรประเมนิ 3 ปี ยอ้นหลงั ( ดูจำกผลกำรประเมนิภำยนอก ) 

 

ปี 2550 ปี 2555 ปี 2558 

ได ้มำตรฐำน ดมีำก ดมีำก 
 

ยอดเยี่ยม 

รำยละเอียดที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผูเ้รียน 

ประเดน็พจิำรณำที่ 1  

1. มคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร และกำรคิด ค ำนวณ ตำมเกณฑท์ี่

สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละระดบัช ัน้ 

- ผลกำรสอบ RT ( ปี 61 88.69 ) 

- ผลกำรสอบ NT ที่นกัเรียนปิดคะแนน เฉลีย่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป         ( 73.17 ) 

- ผลกำรสอบ O-NET ( สูงกว่ำระดบัประเทศ ) 57.35 

- ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศพัทภ์ำษำไทย ช ัน้ประถมปีที่ 1 - 6 ( 

82.73 ) 

- ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศพัทภ์ำษำองักฤษ ( ด ี-  ดมีำก = 90.86 

) 

เกณฑค์ุณภำพ 

รอ้ยละ 70 - 79 ขึ้นไป ผูเ้รียนมคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร และ 

กำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑท์ี่สถำนศึกษำก ำหนดใน   แต่ละระดบัช ัน้ 

ประเดน็พจิำรณำที่ 2 

2. มคีวำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห ์คิดอย่ำงมวีจิำรณญำณ อภปิรำยแลกเปลีย่น

ควำมคิดเหน็และแกป้ญัหำ 

 

 

 

 

 

78.56 ดเีลศิ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานรายละเอยีดประเดน็พจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

- ผลกำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวเิครำะหแ์ละเขยีนสื่อควำม ( จำกกำรประเมนิ 9 กลุม่

สำระ = รอ้ยละ 100 ) 

เกณฑค์ุณภำพที่ 2  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห ์ 

คิดอย่ำงมวีจิำรณญำณ  อภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็และแกป้ญัหำ 

ประเดน็พจิำรณำที่ 3 

100 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 



 

 
 

3. มคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรม 

- โครงกำรบูรณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ( 100 ) 

- โครงงำน STEM ( 100.00 ) 

- โครงกำร SMT ( 100.00 ) 

- กิจกรรมสปัดำหว์ทิยำศำสตร ์( 100.00 ) 

เกณฑค์ุณภำพที่ 3  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรม 

ประเดน็พจิำรณำที่ 4 

4. ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- ผลกำรประเมนิสมรรถนะผูเ้รียน ( 100.00 ) 

- กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุม่สำระ 

 สำรสสท. ( 100.00 ) ระดบั ป.6 

 กำรสรำ้งชิ้นงำนเนื่องในวนัส ำคญั ( 100.00 ) 

 กำรแขง่ขนัตอบปญัหำคณิตคิดเร็วจำกคอมพวิเตอร ์( 100.00 ) ระดบั ป.1 - 6 

 เกมกำรคน้หำค ำศพัทจ์ำกคอมพวิเตอร ์( 92.87 ) ระดบั ป.1 - 6 

 กำรตอบปญัหำโดยใชโ้ปรแกรม Kahoot Quizizz ( 100.00 ) ระดบั ป.5 - 6 

 กำรฝึกพมิพจ์ำกคอมพวิเตอร ์( 100.00 ) ระดบั ป.1 - 6 

 

 

100 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.98 ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานรายละเอยีดประเดน็พจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

เกณฑค์ุณภำพที่ 4  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ประเดน็พจิำรณำที่ 5 

5. มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

- ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลีย่ 9 กลุม่สำระ ( 100.00 ) 

- ผลกำรทดสอบ 

 RT ( 88.69 )  

 NT ( 73.17 ) 

 O-NET ( 57.35 )  

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  70 – 79  ขึ้นไป  ผูเ้รียนมผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม

หลกัสูตรสถำนศึกษำ 

ประเดน็พจิำรณำที่ 6 

6. มคีวำมรู ้ทกัษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดต่ีองำนอำชพี 

- ผลกำรประเมนิโครงกำรทกัษะชวีติ ( 88.23 ) 

- ผลกำรสอบเขำ้เรียนต่อระดบัช ัน้มธัยมศึกษำช ัน้ปีที่ 1 ( 100.00 ) 

- ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำรวจอำชพีในชมุชน ( 100.00 ) 

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รียนมคีวำมรู ้ทกัษะพื้นฐำน และเจตคตทิี่ดี

ต่องำนอำชพี 

รำยละเอียดที่ 1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน 

ประเดน็พจิำรณำที่ 1 

1. มคีุณลกัษณะและค่ำนยิมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

- ผลกำรประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์( จำกผูป้กครอง, ครู, นกัเรียน ) ( 

100.00 ) 

- ผลกำรประเมนิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( 100.00 ) 

- แบบบนัทกึจิตสำธำรณะ ( 100.00 ) 

 

 

 

 

73.67 ดเีลศิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.07 ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

มาตรฐานรายละเอยีดประเดน็พจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รียนมคีุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดตีำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

ประเดน็พจิำรณำที่ 2 

2. มคีวำมภำคภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็นไทย 

- ผลกำรประเมนิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( 100.00 ) 

- ผลกำรประเมนิกิจกรรมพฒันำผูเ้รยีน ( 100.00 ) 

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รียนมคีวำมภำคภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็น

ไทย 

ประเดน็พจิำรณำที่ 3 

3. ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

- ผลกำรประเมนิกิจกรรมเขำ้ค่ำยลูกเสอื - เนตรนำร ี( 97.96 ) 

- กิจกรรมพธิีกรรมทำงศำสนำทกุเชำ้วนัศุกร ์( พุทธ - อิสลำม )         ( 98.59 ) 

- ผลกำรประเมนิกิจกรรมกำรอบรมพฒันำจิต ( 99.00 ) 

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รียนยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำง

และหลำกหลำย 

ประเดน็พจิำรณำที่ 4 

4. มสุีขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

- ผลกำรประเมนิดชันีมวลกำยของนกัเรยีนช ัน้ประถมปีที่  1 - 6        ( 50.84 ) 

- ผลกำรประเมนิสมรรถภำพผูเ้รยีนประจ ำปี ( 100.00 ) 

- ผลกำรประเมนิกำรจดักจิกรรมรณรงคต่์อตำ้นสิ่งเสพติดและวนังดสูบบุหรี่โลก/

D.A.R.E. (96.30 ) 

- ผลกำรตรวจสุขภำพฟนั/ร่ำงกำย (95.68) 

- บนัทกึกำรตรวจวดัอุณหภูมนิกัเรียนประจ ำวนั (100.00) 

 

 

 

 

100.00 ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

98.51 ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.13  ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

มาตรฐานรายละเอยีดประเดน็พจิารณา และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

- บนัทกึกำรใชห้อ้งพยำบำล (100) 

เกณฑค์ุณภำพ  รอ้ยละ  80  ขึ้นไป  ผูเ้รียนมสุีขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปผลการวเิคราะหม์าตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ดา้นคณุภาพของผูเ้รียน 

รำยละเอียดที่ 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผูเ้รียน 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

1. มคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

กำรเขยีน กำรสื่อสำร และกำร

คิดค ำนวณ 

ผูเ้รยีนมทีกัษะในกำรอ่ำน 

กำรเขยีน กำรสื่อสำรและ

กำรคิดค ำนวณตำมเกณฑท์ี่

สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละ

ระดบัช ัน้ 

1. ผลกำรสอบ RT 

 

 

 

 

2. ผลกำรสอบ NT 

 

 

 

 

3. ผลกำรสอบ O-NET 

 

 

 

 

 

4. ผลกำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ค ำศพัทภ์ำษำไทยช ัน้ประถม

ปีที่ 1-6 

รอ้ยละ 88.69 ของผูเ้รียน

ระดบัช ัน้ ป.1 มผีลกำรสอบ RT 

อยู่ในระดบั 

ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 73.17 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.3 มผีลกำรสอบ NT 

อยู่ในระดบั 

ดเีลศิ 

 

รอ้ยละ 57.35 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.6 มผีลกำรสอบ O-

NET สูงกว่ำระดบัประเทศอยู่ใน

ระดบัปำนกลำง 

 

รอ้ยละ 82.73 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 มคีวำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำนค ำศพัทภ์ำษำไทยอยู่

ในระดบั ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  5. ผลกำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ค ำศพัทแ์ละสนทนำ

ภำษำองักฤษ 

รอ้ยละ 90.86 ผูเ้รียนมี

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนค ำศพัท์

และสนทนำภำษำองักฤษอยู่ใน

ระดบัยอดเยีย่ม 

2. มคีวำมสำมำรถในกำรคิด

วเิครำะห ์คิดอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

อภปิรำยแลกเปลีย่นควำม

คิดเหน็และแกป้ญัหำ 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถใน

กำรคดัจ ำแนกแยกแยะ 

ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 

พจิำรณำอยำ่งรอบคอบโดย

ใชเ้หตุผลประกอบกำร

ตดัสนิใจ มกีำรอภปิรำย

แลกเปลีย่นควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำอยำ่งมเีหตุผล 

1. ผลกำรประเมนิกำรอ่ำน

คิดวเิครำะหแ์ละเขยีนสื่อ

ควำมจำกกำรประเมนิ 9 

กลุม่สำระ 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 มผีลกำร

ประเมนิกำรอ่ำน คิด วเิครำะห ์

และเขยีนสื่อควำมจำกกำร

ประเมนิ 9 กลุม่สำระอยู่ในระดบั  

ยอดเยี่ยม 

3. มคีวำมสำมำรถในกำรสรำ้ง

นวตักรรม 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถใน

กำรรวบรวมควำมรูไ้ดท้ ัง้

ดว้ยตวัเองและกำรท ำงำน

เป็นทมี เชือ่มโยงองค์

ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำ

ใชใ้นกำรสรำ้งสรรคส์ิ่งใหม ่

ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด 

โครงกำร   

1. โครงกำรบูรณำกำรหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง 

 

 

 

 

 

2. โครงกำร STEM 

 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

ควำมส ำเรจ็ในกำรท ำโครงกำร

บูรณำกำรหลกัปรชัญำของ

เศรษฐกิจแบบพอเพยีงอยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

ควำมส ำเรจ็ของกำรท ำโครงกำร 

STEM อยู่ในระดบัยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลติ 3. โครงกำร SMT 

 

 

 

 

4. กจิกรรมสปัดำห์

วทิยำศำสตร ์

 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

ควำมส ำเรจ็ในกำรท ำโครงกำร 

SMT อยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

ควำมส ำเรจ็ในกำรจดัท ำกจิกรรม

สปัดำหว์ทิยอ์ยู่ในระดบัยอด

เยี่ยม 

4. มคีวำมสำมำรถในกำรใช ้

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สื่อสำร 

ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถใน

กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรเพือ่กำร

พฒันำตนเองและสงัคมใน

ดำ้นกำรเรียนรู ้กำรสื่อสำร

กำรท ำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค์

และมคีุณภำพ 

1. ผลกำรประเมนิสมรรถนะ

ของผูเ้รยีน 

 

 

 

2. กจิกรรมเสริมในแต่ละ

กลุม่สำระ 

- สำร สสท. 

 

3. กำรสรำ้งชิ้นงำนเนื่องใน

วนัส ำคญั 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 มผีลกำร

ประเมนิสมรรถนะผูเ้รียนอยู่ใน

ระดบัยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.6 ท ำสำร สสท.อยู่ใน

ระดบัยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 ปฏบิตัิกำรสรำ้ง

ชิ้นงำนเนื่องในวนัส ำคญัอยู่ใน

ระดบัยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  4. กำรแขง่ขนัตอบปญัหำ

คณิตคิดเร็วจำก

คอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

5. เกมกำรคน้หำค ำศพัทจ์ำก

คอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

6. กำรตอบปญัหำโดยใช ้

โปรแกรม KAHOOD 

QUIZIZZ   

 

 

 

 

7. กำรฝึกพมิพจ์ำก

คอมพวิเตอร ์

รอ้งละ 100 ของผูเ้รยีนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 ปฏบิตัิกิจกรรม

กำรแขง่ขนัตอบปญัหำคณิตคิด

เร็วจำกคอมพวิเตอรอ์ยู่ในระดบั

ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 ปฏบิตัิกิจกรรม

เกมกำรคน้หำค ำศพัทจ์ำก

คอมพวิเตอรอ์ยู่ในระดบั ยอด

เยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนในระดบั 

ป.5-6 ปฏบิตัิกจิกรรมกำรตอบ

ปญัหำโดยใชโ้ปรแกรม 

KAHOOT QUIZIZZ  อยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 ปฏบิตัิกิจกรรม

ฝึกพมิพจ์ำกคอมพวิเตอรอ์ยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

5. มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม

หลกัสูตรสถำนศึกษำ 

ผูเ้รยีนบรรลุและมี

ควำมกำ้วหนำ้ในกำรเรียนรู ้

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ

จำกพื้นฐำนเดมิในดำ้น

ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ 

กระบวนกำรต่ำงๆ รวมท ัง้มี

ควำมกำ้วหนำ้ในผลกำร

ทดสอบระดบัชำติหรอืผล

กำรทดสอบอื่นๆ 

1. ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน

เฉลีย่ 9 กลุม่สำระ 

 

 

 

 

 

2. ผลกำรสอบ RT 

 

 

 

 

3. ผลกำรสอบ NT 

 

 

 

 

4. ผลกำรสอบ O-NET 

รอ้ยละ 75.46 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 มผีลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนเฉลีย่ 9 กลุม่สำระ 

อยู่ในระดบั ดเีลศิ 

 

รอ้ยละ 88.69 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1 มผีลกำรทดสอบ 

RT อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 73.17 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.3 มผีลกำรทดสอบ 

NT อยู่ในระดบั ดเีลศิ 

 

รอ้ยละ 57.35 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.6 มผีลกำรทดสอบ 

O-NET อยู่ในระดบั ปำนกลำง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

6. มคีวำมรู ้ทกัษะพื้นฐำน และ

เจตคติที่ดต่ีองำนอำชพี 

ผูเ้รยีนมคีวำมรูท้กัษะ

พื้นฐำนในกำรจดักำรเจต

คติที่ดพีรอ้มที่จะศึกษำต่อ

ในระดบัที่สูงขึ้น กำรท ำงำน

หรืองำนอำชพี 

1. ผลกำรประเมนิโครงกำร

ทกัษะชวีติ 

 

 

 

 

2. ผลกำรสอบเขำ้เรยีนต่อ

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1 

 

 

 

3. ผลกำรด ำเนินงำนโดยกำร

ส ำรวจอำชพีในชมุชน 

รอ้ยละ 88.23 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.3-6 ปฏบิตัิกิจกรรม

ในโครงกำรทกัษะชวีติ อยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.6 สอบเขำ้เรียนต่อ

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1 อยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.1-6 เขำ้ร่วมปฏบิตัิ

กิจกรรมกำรส ำรวจอำชพีในชมุ

ขนอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

 

รายละเอยีดที่ 1.2 คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

1. มคีุณลกัษณะและค่ำนยิมที่ดี

ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมเป็นผูท้ี่

มคีุณธรรมจริยธรรม 

เคำรพในกฎกตกิำ มี

ค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่

ขดักบักฎหมำย 

1. ผลกำรประเมนิ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์( 

ผูป้กครอง, ครู, นกัเรียน ) 

 

2. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

ส่งเสริม 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียน ช ัน้ ป.1-

6 มกีำรประเมนิคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคอ์ยู่ในระดบั ยอด

เยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.1-

6 มกีำรปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 และวฒันธรรมอนัดขีอง

สงัคม 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

3. แบบบนัทกึจติสำธำรณะ 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภำพ

จริยธรรมอยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.1-

6 บนัทกึกิจกรรมจติสำธำรณะ 

อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

2. มคีวำมภำคภูมใิจในทอ้งถิ่น

และควำมเป็นไทย 

ผูเ้รยีนมคีวำมภำคภูมใิจใน

ทอ้งถิ่น เหน็คุณค่ำของ

ควำมเป็นไทย มส่ีวนร่วมใน

กำรอนุรกัษว์ฒันธรรม และ

ประเพณีไทย รวมท ัง้ภูมิ

ปญัญำ 

1. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

2. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

พฒันำผูเ้รียน 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.1-

6 ปฏบิตัิกจิกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดบั 

ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนช ัน้  ป.1-

6 ปฏบิตัิกจิกรรมพฒันำผูเ้รียน 

อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

3. ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับน

ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ผูเ้รยีนยอมรบัและอยู่

ร่วมกนับนควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคลในดำ้นเพศ

วยั เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ

วฒันธรรมประเพณี 

1. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

เขำ้ค่ำยลูกเสอื เนตรนำร ี

 

 

 

 

2. กจิกรรมพธิกีรรมทำง

ศำสนำทุกเชำ้วนัศุกร ์(พทุธ-

อิสลำม) 

รอ้ยละ 97.96 ของผูเ้รียนใน

ระดบัช ัน้ ป.4-6 ปฏบิตัิกิจกรรม

เขำ้ค่ำยลูกเสอื เนตรนำรี อยู่ใน

ระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 98.59 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.

1-6 เขำ้ร่วมปฏบิตักิิจกรรม

พธิีกรรมทำง 
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3. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

อบรมพฒันำจติ 

ศำสนำทุกเชำ้วนัศุกร ์(พทุธ-

อิสลำม) อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม 

 

รอ้ยละ 99 ของผูเ้รียนในระดบั 

ป.5-6 ปฏบิตัิกจิกรรมกำรอบรม

พฒันำจติ อยู่ในระดบั ยอด

เยี่ยม 

4. มสุีขภำวะทำงร่ำงกำยและจิต

สงัคม 

ผูเ้รยีนมกีำรรกัษำสุขภำพ

กำย สุขภำพจิต อำรมณ์

และสงัคม และแสดงออก

อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วง

วยั สำมำรถอยู่ร่วมกบัคน

อื่นอยำ่งมคีวำมสุข เขำ้ใจ

ผูอ้ื่นไมม่คีวำมขดัแยง้กบั

ผูอ้ื่น 

1. ผลกำรประเมนิดชันีมวล

กำย นกัเรยีนช ัน้

ประถมศึกษำปีที ่1-6 

 

 

 

 

2. ผลกำรประเมนิสมรรถนะ

ผูเ้รยีนประจ ำปี 

 

 

3. ผลกำรประเมนิกำรจดั

กิจกรรมรณรงคต่์อตำ้นสิ่ง

เสพติด และวนังดสูบบุหรี่

โลก/P.A.R.E. 

 

รอ้ยละ 50.84 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.

1-6 ทดสอบกำรประเมนิดชันี

มวลกำยจำกกรมพลศกึษำ อยู่ใน

ระดบั ปำนกลำง 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.1-

6 มกีำรประเมนิสมรรถนะผูเ้รียน

ประจ ำปี อยู่ในระดบั ยอดเยีย่ม 

 

รอ้ยละ 96.36 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.

1-6 ร่วมปฏบิตัิกจิกรรมรณรงค์

ต่อตำ้นสิ่งเสพติดวนังดสูบบุหรี่

โลก/P.A.R.E. อยู่ในระดบั ยอด

เยี่ยม 
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  4. ผลกำรตรวจสุขภำพ

ร่ำงกำย/ฟนั 

 

 

 

รอ้ยละ 95.68 ของผูเ้รียนช ัน้ ป.

1-6 ไดร้บักำรตรวจสุขภำพ

ร่ำงกำย/ฟนั อยู่ในระดบั ยอด

เยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู และหลกัฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ดา้นคณุภาพของผูเ้รียน 

รำยละเอียดมำตรฐำนที ่1 ดำ้นคุณภำพผูเ้รียน 

 ค ำอธิบำย ผลกำรเรียนรูท้ีเ่ป็นคุณภำพของผูเ้รียนท ัง้ดำ้นผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำร ประกอบดว้ยควำมสำมำรถในกำร

อ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำรกำรคิดค ำนวณ กำรคิดประเภทต่ำง ๆ ในกำรสรำ้งนวตักรรม กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

สื่อสำร ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนตำมหลกัสูตร กำรมคีวำมรูท้กัษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดต่ีอวชิำชพี และดำ้นคุณลกัษณะอนั

พงึประสงคท์ี่เป็นค่ำนยิมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนดควำมภูมใิจในทอ้งถิ่นและควำมเป็นไทย กำรยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับน

ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย รวมท ัง้สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจติสงัคม 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวชิำกำร

ของผูเ้รยีน 

1. มคีวำมสำมำรถในกำร

อ่ำน กำรเขยีน กำรสื่อสำร 

และกำรคิดค ำนวณตำม

เกณฑท์ี่สถำนศึกษำก ำหนด

ในแต่ละระดบัช ัน้ 

 

 

รอ้ยละ 78.56 ของผูเ้รียนมี

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

กำรเขยีน กำรสื่อสำร และ

กำรคิดค ำนวณตำมเกณฑท์ี่

สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละ

ระดบัช ัน้ 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

RT 

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.3 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

NT 

3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.6 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

O-NET 

4. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้รบักำรทดสอบ

รำยบุคคลในกำรอ่ำน

ค ำศพัทภ์ำษำไทย 

1. ผลกำรสอบ RT 

 

2. ผลกำรสอบ NT 

 

3. ผลกำรสอบ O-NET 

 

4. ผลกำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ค ำศพัทภ์ำษำไทยของ

นกัเรียนช ัน้ ป.1-6 
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  5. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้รบักำรทดสอบ

รำยบุคคล กำรอ่ำนค ำศพัท์

และสนทนำภำษำองักฤษ 

5. ผลกำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน

ค ำศพัท ์และสนทนำ

ภำษำองักฤษ 

2. มคีวำมสำมำรถในกำร

คิดวเิครำะห ์คิดอยำ่งมี

วจิำรณญำณ อภปิรำย

แลกเปลีย่นควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำ 

รอ้ยละ 100 ผูเ้รียนมี

ควำมสำมำรถในกำรคิด

วเิครำะหค์ิดอยำ่งมี

วจิำรณญำณ อภปิรำย

แลกเปลีย่นควำมคิดเหน็

และแกป้ญัหำ 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้รบักำรทดสอบกำรอ่ำน 

กำรคิดวเิครำะหแ์ละเขยีน

สื่อควำมใน 9 กลุม่สำระ 

- ผลกำรประเมนิกำรอ่ำน 

คิดวเิครำะหแ์ละเขยีนสื่อ

ควำม (ประเมนิ 9 กลุม่

สำระ) 

3. มคีวำมสำมำรถในกำร

สรำ้งนวตักรรม 

รอ้ยละ 100 ผูเ้รียนมี

ควำมสำมำรถในกำรสรำ้ง

นวตักรรม 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิโครงกำรหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง/โครงกำร STEM/

โครงกำร SMT และ

กิจกรรมสปัดำห์

วทิยำศำสตร ์

1. โครงกำรบูรณำกำรหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2. โครงงำน STEM 

3. โครงกำร SMT 

4. กจิกรรมสปัดำห์

วทิยำศำสตร ์

4. ควำมสำมำรถในกำรใช ้

เทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

รอ้ยละ 98.98 ผูเ้รียนมี

ควำมสำมำรถในกำรใช ้

เทคโนโลยสีำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้ร่วมกำรประเมนิ

สมรรถนะผูเ้รียน 

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิกิจกรรมเสริมในแต่

ละกลุม่สำระ 

1. ผลกำรประเมนิ

สมรรถนะผูเ้รียน 

2. กจิกรรมเสริมในแต่ละ

กลุม่สำระ 
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       - สำร สสท. 

    - กำรสรำ้งชิ้นงำนเนื่อง

ในวนัส ำคญั 

    - กำรแขง่ขนักำรตอบ

ปญัหำคณิตคิดเร็วจำก

คอมพวิเตอร ์

     -เกมกำรคน้หำค ำศพัท์

จำกคอมพวิเตอร ์

    - กำรตอบปญัหำโดยใช ้

โปรแกรม KAHOOD , 

QUIZIZZ 

    -กำรฝึกพมิพจ์ำก

คอมพวิเตอร ์

5. มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำร

เรียนตำมหลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

รอ้ยละ 73.67 ผูเ้รียน มี

ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้รบักำรทดสอบประเมนิ 

9 กลุม่สำระ 

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

RT 

3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.3 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

NT 

4. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.6 เขำ้

รบักำรทดสอบประเมนิผล 

O-NET 

1. ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน

เฉลีย่ 9 กลุม่สำระ 

2. ผลกำรสอบ 

   - RT 

  - NT 

  - O-NET 
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6. มคีวำมรูท้กัษะพื้นฐำน 

และเจตคติที่ดต่ีองำนอำชพี 

รอ้ยละ 96.07 ของผูเ้รียนมี

ควำมรู ้ทกัษะและเจตคติที่

ดต่ีองำนอำชพี 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.3-6 

ปฏบิตัิโครงกำรทกัษะชวีติ 

2. ผูเ้รียนในระดบัช ัน้ ป.6 

เขำ้สอบเรียนต่อในระดบัช ัน้ 

ม.1 

3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิกำรส ำรวจอำชพีใน

ชมุชน 

1. ผลกำรประเมนิโครงกำร

ทกัษะชวีติ 

2. ผลกำรสอบเขำ้เรยีนต่อ

ระดบัช ัน้มธัยมศึกษำปีที ่1 

3. ผลกำรด ำเนินงำนโดย

กำรส ำรวจอำชพีในชมุชน 

รำยละเอียดที่ 1.2 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

1. มคีุณลกัษณะและ

ค่ำนิยมที่ดตีำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

 

 

 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

คุณลกัษณะและค่ำนยิมที่ดี

ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้รบักำรประเมนิ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิกิจกรรมจิต

สำธำรณะ 

1. ผลกำรประเมนิ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

(ผูป้กครอง, ครู, นกัเรียน) 

2. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3. แบบบนัทกึจติสำธำรณะ 

2. มคีวำมภำคภูมใิจใน

ทอ้งถิ่น และควำมเป็นไทย 

รอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนมี

ควำมภำคภูมใิจในทอ้งถิ่น 

และควำมเป็นไทย 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ประถมปี

ที่ 1-6 ปฏบิตัิกจิกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ประถมปี

ที่ 1-6 ปฏบิตัิกจิกรรม

พฒันำผูเ้รียน 

1. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

พฒันำผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

3. ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนั

บนควำมแตกต่ำง และ

หลำกหลำย 

รอ้ยละ 98.51 ของผูเ้รียน

ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับน

ควำมแตกต่ำง และ

หลำกหลำย 

1. ผูเ้รียนระดบั ป.4-6 

ปฏบิตัิกิจกรรมกำรเขำ้ค่ำย

ลูกเสอื- เนตรนำร ี

2. ผูเ้รียนช ัน้ ป.1-6 ปฏบิตัิ

พธิีกรรมทำงศำสนำทุกเชำ้      

วนัศุกร ์(พุทธ-อิสลำม) 

3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.5-6 

ปฏบิตัิกำรอบรมพฒันำจิต       

ณ วดัพระรำมเกำ้กำญจนำ

ภเิษก 

1. ผลกำรประเมนิกิจกรรม

กำรเขำ้ค่ำยลูกเสอื-เนตร

นำร ี

2. กจิกรรมพธิกีรรมทำง

ศำสนำทุกเชำ้วนัศุกร ์

(พุทธ-อิสลำม) 

3. ผลกำรประเมนิอบรม    

พฒันำจติ 

4. มสุีขภำวะทำงร่ำงกำย 

และจิตสงัคม 

รอ้ยละ 96.22 ของผูเ้รียนมี

สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต

สงัคม 

1. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

เขำ้ร่วมทดสอบกำรประเมนิ

สมรรถภำพทำงร่ำงกำยจำก

กรมพลศึกษำ 

2. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

ปฏบิตัิกิจกรรมรณรงค์

ต่อตำ้นสือ่เสพติดวนังดสูบ

บุหรี่โลก D.A.R.E.  

1. ผลกำรประเมนิดชันีมวล

กำยของนกัเรียนช ัน้

ประถมศึกษำปีที ่1-6 

2. ผลกำรประเมนิ

สมรรถภำพผูเ้รียนประจ ำปี 

3. ผลกำรประเมนิกำรจดั

กิจกรรมรณรงคต่์อตำ้นสิ่ง

เสพติด 

  3. ผูเ้รียนระดบัช ัน้ ป.1-6 

รบักำรตรวจสุขภำพ

ร่ำงกำย/ฟนั 

วนังดสูบบุหรี่โลก 

D.A.R.E. 

4. ผลกำรตรวจสุขภำพ

ร่ำงกำย/ฟนั 

 

 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 2  

      กระบวนกำรบริหำร 

และกำรจดักำร 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

     เป็นกำรจดัระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย

วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจอย่ำงชดัเจน สำมำรถด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรที่เนน้คุณภำพผูเ้รียน

รอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำในทุกกลุ่มเป้ำหมำย จดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรจดั

กำรศึกษำ ด ำเนินกำรพฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ และจดัระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจ ัดกำรและกำรเรียนรู ร้ว มท ั้งจ ัด

สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู ้

    2.1  มีเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  

           สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจไวอ้ย่ำงชดัเจน สอดคลอ้ง

กบับริบทของสถำนศึกษำ ควำมตอ้งกำรของชุมชน ทอ้งถิ่น วตัถุประสงคข์องแผนกำร

ศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรฐับำลและของตน้สงักดั รวมท ัง้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ

สงัคม  

          ประเด็นพจิารณา  

          2.1.1 แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

          2.1.2 ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

พรอ้มเอกสำรด ำเนินงำน 

          2.1.3 ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคม

สตรีไทย โดยใชข้อ้มลูผลกำรประเมนิมำตรฐำนยอ้นหลงั 3 ปี และรำยงำนผลกำรประเมนิ

ภำยนอกรอบ 3 เป็นแนวทำงก ำหนดค่ำเป้ำหมำย (1.1 , 1.2 )  

         2.1.4 จดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมตอ้งกำรของผูป้กครองทุกช ัน้เรียน 

เพื่อน ำขอ้คิดเหน็มำพฒันำงำนของโรงเรียน (1.3)  

         2.1.5 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีวำระ เพื่อพิจำรณำ เรื่อง

ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

(1.4) 

        2.1.6 มกีำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ วำรสำร และชี้แจงในที่ประชุมกำร

ปฐมนิเทศผูป้กครอง (1.3 , 1.5) 

       2.1.7 มกีำรประชมุมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของโรงเรียนใหค้รู บุคลำกรและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว ้ 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพจิารณา 

          2.1.8 มกีำรประชมุวเิครำะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย สภำพปญัหำและควำมตอ้งกำร

ของโรงเรียน  

         2.1.9 ก ำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้ำหมำยดำ้นต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ำยม ี ส่วน

ร่วม (1.4) 

 

    2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

         สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ท ัง้

ในส่วนกำรวำงแผนพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบตัิเพื่อพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำมกีำรติดตำมตรวจสอบ ประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันำงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง มกีำรบริหำรอตัรำก ำลงั ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียน มรีะบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำขอ้มูลมำใชใ้นกำรพฒันำบุคลำกรและผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วมวำงแผน ปรบัปรุง พฒันำ และร่วมรบัผิดชอบต่อผลกำร

จดักำรศึกษำ  

        ประเด็นพจิารณา  

        2.2.1 สถำนศึกษำใชร้ะบบจดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำ เป็นระยะทุก  

3 ปี (2.1) 

        2.2.2 สถำนศึกษำท ำแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ/ปฏทินิงำนประจ ำปี 

(2.5) 

        2.2.3 สถำนศึกษำใชร้ะบบ PDCA ในกำรด ำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน 

(2.4) 

        2.2.4 สถำนศึกษำมรีะบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำรจดักำรเรียนรู ้รวบรวม

ขอ้มลูเพือ่ท  ำสำรสนเทศของโรงเรียน และน ำไปใชพ้ฒันำงำนใหม้ปีระสทิธิภำพ (2.2) 

        2.2.5 สถำนศึกษำใชร้ะบบ PLC ส่งเสริมพฒันำ และแกป้ญัหำใหก้บัผูเ้รียน 

(2.4) 

        2.2.6 สถำนศึกษำจดัทรพัยำกรทำงกำรศึกษำเพือ่สนบัสนุนใหค้รูจดัท ำสือ่ 

อุปกรณ์ใชใ้นกำรจดักำรเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนอยำ่งเพยีงพอ  

        2.2.7 สถำนศึกษำมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน อำท ิทนุกำรศึกษำ จดัแนะ

แนวเพื่อกำรศกึษำต่อช ัน้ ม. 1 กำรตรวจดำ้นสุขภำพอนำมยัของนกัเรียน กำรให ้

ภูมคิุม้กนัโรค กำรจดัครูเป็นเวรดูแลควำมปลอดภยัของนกัเรียน ส่งเสริมกำรท ำ

ประกนัอุบตัิเหตุตำมควำมสมคัรใจ (2.3) 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพจิารณา 

         2.2.8 สถำนศึกษำจดัหำบุคลำกรครูเพยีงพอต่อจ ำนวนนกัเรียน สอนตรงตำม

วุฒกิำรศึกษำ มวีุฒทิำงกำรศึกษำไมต่ ำ่กว่ำปริญญำตรี หรือเทยีบเท่ำปริญญำตรี และ

มใีบประกอบวชิำชพีครู  (2.3) 

 

    2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

        สถำนศึกษำบริหำรจดักำรเกี่ยวกบังำนวิชำกำร ท ัง้ดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ

ครอบคลุมทุกกลุม่เป้ำหมำย รวมถงึกำรจดักำรเรียนกำรสอนของกลุม่ที่เรียนแบบควบ

รวมหรือกลุม่ที่เรียนร่วมดว้ย  

        ประเด็นพจิารณา 

        2.3.1 จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลกัสูตรแกนกลำงพุทธศกัรำช 

2551 ฉบบัปรบัปรุง 2560  (3.1)  

        2.3.2 จดัท ำหลกัสูตรครบ 9 กลุม่สำระ  (3.1 , 3.4) 

        2.3.3 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นวชิำกำรใหก้บันกัเรียนทุกคน อำท ิกำรท ำ

โครงงำน กิจกรรมเสริมทกัษะทำงภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำจีน STEM  SMT 

STEAM  (3.2) 

        2.3.4 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นกำรพฒันำผูเ้รียนใหก้บันกัเรียนทุกคน 

อำท ิกิจกรรมบูรณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจแบบพอเพยีง  กิจกรรมทศันศึกษำ 

กิจกรรมชมรม กิจกรรมเขำ้ค่ำยลูกเสอื-เนตรนำรี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมดนตรี  (3.3) 

       2.3.5 มกีำรออกแบบกำรจดัแผนกำรจดักำรเรียนรูค้รบท ัง้ 9 กลุ่มสำระ โดย

เนน้กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูใ้หม้คีวำมหลำกหลำย  

       2.3.6  มกีำรนิเทศ ก ำกบักำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู ้และกำรน ำแผนกำรจดักำร

เรียนรูไ้ปใชใ้นช ัน้เรียนท ัง้ 9 กลุม่สำระ  

       2.3.7 มีกำรประเมินหลกัสูตรสถำนศึกษำ เพื่อน ำผลไปพฒันำปรับปรุง 

หลกัสูตรทุกสิ้นปีกำรศึกษำ (3.5) 

       2.3.8 มกีำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง นกัเรียน 

เพื่อพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ และกำรจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร (3.5) 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพจิารณา 

     2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

          สถำนศึกษำส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำครู บุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำง

วชิำชพีและจดัใหม้ชีมุชนกำรเรียนรูท้ำงวชิำชพีมำใชใ้นกำรพฒันำงำนและกำรเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน  

         ประเด็นพจิารณา 

         2.4.1  สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเขำ้รบักำรอบรมศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้

ควำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพี ไมต่ ำ่กว่ำ 20 ช ัว่โมงต่อปี (4.1) 

         2.4.2 สถำนศึกษำส่งเสริมใหค้รูท  ำวจิยั เพื่อพฒันำงำนตนเอง ปีกำรศึกษำละ 1 

เรื่อง  

        2.4.3 สถำนศึกษำเชิญวิทยำกรภำยนอกเขำ้มำจดักิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่ครู และ

นกัเรียนไมน่อ้ยกว่ำ 10 ครัง้ต่อปีกำรศึกษำ (4.3) 

        2.4.4 ครูมกีำรประชมุกลุม่เพื่อร่วมกนัศึกษำพฤติกรรมของนกัเรียนร่วมกนั และ

หำแนวทำงช่วยเหลอื พฒันำนกัเรียนที่มปีญัหำกำรเรียนและปญัหำอื่น ๆ ตำมควำม

เหมำะสม (4.2) , (4.5) 

        2.4.5 จดัใหม้กีำรแลกเปลีย่นเรียนรูท้ำงวชิำกำรจำกกำรเขำ้รบักำรอบรม  

(4.2) , (4.5) 

    2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้ 

          สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพท ัง้ภำยในและภำยนอกหอ้งเรียน 

และสภำพแวดลอ้มทำงสงัคม ที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู ้และมคีวำมปลอดภยั  

         ประเด็นพจิารณา 

         2.5.1 สถำนศึกษำมสีื่อ Smart Classroom  เพื่อใชเ้ป็นแหลง่เรียนรู ้  

ในหอ้งเรียนทุกช ัน้เรียน (5.1)  

         2.5.2 มกีำรจดัป้ำยนิเทศควำมรูภ้ำยในช ัน้เรียนและนอกช ัน้เรียน (5.1) 

         2.5.3 มกีำรจดัภูมทิศันเ์พื่อกำรเรียนรู ้อำท ิติดป้ำยชื่อพชืในโรงเรียน 

มมีมุพชืสวนครวั (5.2) 

         2.5.4 มกีำรปรบัภูมทิศันร์อบรัว้โรงเรียนใหส้ะอำด และส่งเสริมควำมรูเ้รื่อง

อำเซยีน/วฒันธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจัจุบนั (5.2) 

         2.5.5 มกีำรจดัครูเวรดูแลควำมปลอดภยัในโรงเรียนท ัง้ช่วงเชำ้ กลำงวนั เยน็ 

และวนัหยุดเสำร-์อำทติย/์วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์(5.4) 

 



 

 
 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร (ต่อ)  

มาตรฐาน ค าอธิบายและประเด็นพจิารณา 

          2.5.6 มสีนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อใหน้กัเรียนไดอ้อกก ำลงัตำม

ควำมเหมำะสม  (5.3) , (5.5)  

         2.5.7 มมีมุอ่ำนหนงัสอืนอกช ัน้เรียน (5.3) , (5.5) 

         2.5.8 มีหอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภณัฑ ์ที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฐม

พยำบำล  (5.4)  

         2.5.9 มพีื้นที่ใชส้อยตำมกิจวตัรประจ ำวนัอย่ำงเพยีงพอ ไดแ้ก่หอ้งอำหำร 

หอ้งสุขำ อ่ำงลำ้งมอื (5.4) 

         2.5.10 มกีำรด ำเนินงำนดว้ยระบบป้องกนัเหตุฉุกเฉิน กำรป้องกนัอคัคีภยั 

ซอ้มกำรอพยพหนีไฟ ทุกปีกำรศึกษำ (5.4) 

         2.5.11 มกีำรปรบัปรุง/พฒันำ ดำ้นอำคำรสถำนที่ กำรจดัสภำพแวดลอ้มเพื่อ

ควำมปลอดภยั ทุกปีกำรศึกษำ  

 

    2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ

เรียนรู ้ 

         สถำนศึกษำจดัระบบกำรจดัหำ กำรพฒันำและกำรบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ

เพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรูท้ี่เหมำะสมกบัสภำพของสถำนศึกษำ  

         ประเด็นพจิารณา 

         2.6.1 มงีบประมำณสนบัสนุนกำรจดัหำสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจดักำรเรยีนรู ้ 

(6.5) 

         2.6.2 มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศทุกช ัน้เรียน (6.2) 

         2.6.3 มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยใีนหอ้งประกอบ อำท ิหอ้งสมดุ หอ้งประชุม  

(6.4) 

         2.6.4 สถำนศึกษำมี Website Facebook Line เพื่อใชส้ื่อสำรแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน (6.3) 

         2.6.5 ผูเ้รียนสรำ้งสรรคช์ิ้นงำนโดยใชค้อมพวิเตอร ์(6.2) 

         2.6.6 มกีำรบนัทกึขอ้มลูสำรสนเทศที่เกี่ยวกบันกัเรียน (6.1) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของประเดน็พจิารณา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 2.1 มีเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ 

และพนัธกิจไวอ้ย่ำงชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบท

ของสถำนศึกษำ ควำมตอ้งกำรของชุมชน 

ทอ้งถิ่น ว ัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำ

ยอดเยี่ยม ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำครบทกุขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้7-8 ขอ้ 

ด ี ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้5-6 ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้3-4 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้2 ขอ้ 



 

 
 

แห่งชำติ นโยบำยของรฐับำลและของตน้สงักดั 

รวมท ัง้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม  

 1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

 2. ประชุมปฏิบ ัติกำรจ ัดท ำมำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย พรอ้ม

เอกสำรด ำเนินงำน 

 3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ

มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย โดยใชข้อ้มูลผลกำรประเมินมำตรฐำน

ยอ้นหลงั 3 ปี และรำยงำนผล 

กำรประเมินภำยนอกรอบ 3 เ ป็นแนวทำง

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  

 4. จดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจและ

ควำมตอ้งกำรของผูป้กครองทุกช ัน้เรยีน เพื่อน ำ

ขอ้คิดเหน็มำพฒันำงำนของโรงเรยีน 

 5. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียน มีวำระ เพื่อพิจำรณำเรื่องประกำศ

ม ำ ต ร ฐ ำนก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แล ะ ค่ ำ เ ป้ ำ หมำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.1 มเีป้าหมาย วสิยัทศัน ์และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน (ต่อ) 

 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

  6. มกีำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและ

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคม

สตรีไทย ในช่องทำง   ต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ 

วำรสำร และชี้แจงในที่ประชุมกำรปฐมนิเทศ

ผูป้กครอง  

 7 .  มีก ำรประชุมมอบหมำยโครงกำร 

กิจกรรมงำนของโรงเรียนใหค้รู บุคลำกรและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว ้

 8. มกีำรประชุมวิเครำะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย 

สภำพปญัหำและควำมตอ้งกำรของโรงเรียน  

 9. ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย

ดำ้นต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  2.2  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจดักำรคุณภำพ

ของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ท ัง้ในส่วนกำร

วำงแผนพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ กำร

น ำแผนไปปฏบิตัิเพื่อพฒันำคุณภำพกำรศึกษำมี

กำรติดตำมตรวจสอบ ประเมนิผลและปรบัปรุง

พ ัฒนำ งำนอย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง  มีก ำ รบริ ห ำ ร

อตัรำก ำลงั ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน มรีะบบกำรนิเทศภำยใน 

กำรน ำขอ้มลูมำใชใ้นกำรพฒันำบุคลำกรและผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วมวำงแผน ปรบัปรุง 

พ ัฒนำ และ ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจ ัด

กำรศึกษำ  

 1. สถำนศึกษำใชร้ะบบจดัท ำแผนพฒันำ

สถำนศึกษำ เป็นระยะทุก 3 ปี  

 2. สถำนศึกษำท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี

กำรศึกษำ/ปฏทินิงำนประจ ำปี  

 3. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PDCA ในกำร

ด ำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน  

 4. สถำนศึกษำมรีะบบติดตำมงำน และกำร

นิเทศกำรจดักำรเรียนรู ้รวบรวมขอ้มูลเพื่อท ำ

สำรสนเทศของโรงเรียน และน ำไปใชพ้ฒันำงำน

ใหม้ปีระสทิธิภำพ  

 5. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PLC ส่งเสริม

พฒันำ และแกป้ญัหำใหก้บัผูเ้รียน  

 6. สถำนศึกษำจดัทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ

เพื่อสนบัสนุนใหค้รูจดัท ำสื่อ อุปกรณ์ใชใ้นกำร

จดักำรเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนอย่ำงเพยีงพอ       

ยอดเยี่ยม ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำครบทกุขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 7 ขอ้ 

ด ี ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 6 ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 5 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำไดเ้พยีง 4 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 
 

  2.2  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

 7. สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน อำทิ ทุนกำรศึกษำ จดัแนะแนวเพื่อ

กำรศึกษำต่อช ัน้ ม. 1 กำรตรวจดำ้นสุขภำพ

อนำมยัของนกัเรียน กำรใหภู้มคิุม้กนัโรค กำร

จดัครูเป็นเวรดูแลควำมปลอดภยัของนกัเรียน 

ส่งเสริมกำรท ำประกนัอุบตัิเหตุตำมควำมสมคัร

ใจ 

 8. สำนศึกษำจดัหำบุคลำกรครูเพยีงพอต่อ

จ ำนวนนกัเรียน สอนตรงตำมวุฒิกำรศึกษำ มี

วุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต ำ่กว่ำปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำปริญญำตรี และม ี      ใบประกอบ

วชิำชพีครู 

 

 

 

 

 

  2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำบริหำรจ ัดกำรเกี่ยวกับงำน

วิชำกำร ท ัง้ดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร กิจกรรม

เสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้น

เชื่ อมโยงวิถีชีวิตจริ ง  และครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียน

ร่วมดว้ย 

 1. จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของ

หลกัสูตรแกนกลำง พุทธศกัรำช 2551 ฉบบั

ปรบัปรุง 2560  

 2. จดัท ำหลกัสูตรครบ 9 กลุม่สำระ  

 3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นวิชำกำร

ใหก้ ับนักเรียนทุกคน อำทิ กำรท ำโครงงำน 

กิจกรรมเสริมทกัษะทำงภำษำไทย ภำษำองักฤษ 

ภำษำจีน STEM  SMT STEAM  

ยอดเยี่ยม ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำครบทกุขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 7 ขอ้ 

ด ี ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 6 ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำจ ำนวน 5 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำไดเ้พยีง 4 ขอ้ 

  

   



 

 
 

 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)  

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

 4. จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นกำร

พ ัฒนำ ผู เ้ รียนใหก้ ับนักเรี ยนทุกคน อำทิ  

กิจกรรมบูรณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง  กิจกรรมทศันศึกษำ กิจกรรม

ชมรม กิจกรรมเขำ้ ค่ำยลูกเสือ -เนตรนำรี 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม

ดนตรี  

 5. มกีำรออกแบบกำรจดัแผนกำรจดักำร

เรียนรูค้รบท ัง้ 9 กลุ่มสำระ โดยเนน้กำรจ ัด

กิจกรรมกำรเรียนรูใ้หม้คีวำมหลำกหลำย  

 6. มีกำรนิเทศ ก ำกบักำรจดัท ำแผนกำร

เรียนรู ้และกำรน ำแผนกำรจดักำรเรียนรูไ้ปใช ้

ในช ัน้เรียนท ัง้ 9 กลุม่สำระ  

 7. มกีำรประเมนิหลกัสูตรสถำนศึกษำ เพื่อ

น ำผลไปพฒันำปรับปรุง หลกัสูตรทุกสิ้ นปี

กำรศึกษำ  

 8. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม

ตอ้งกำรของผูป้กครอง นกัเรียน เพื่อพฒันำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ และกำรจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำครู 

บุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพีและจดั

ใหม้ีชุมชนกำรเรียนรูท้ำงวิชำชีพมำใชใ้นกำร

พฒันำงำนและกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน  

 1.  สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเขำ้รบักำร

อบรมศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำม

เชี่ยวชำญทำงวชิำชพี ไมต่ ำ่กว่ำ 20 ช ัว่โมงต่อปี  

 2. สถำนศึกษำส่งเสริมใหค้รูท  ำวิจยั เพื่อ

พฒันำงำนตนเอง ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง  

 3. สถำนศึกษำเชญิวทิยำกรภำยนอกเขำ้มำ

จดักิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่ครู และนกัเรียนไม่

นอ้ยกว่ำ 10 ครัง้ต่อปีกำรศึกษำ  

 4. ครูมกีำรประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกนัศึกษำ

พฤติกรรมของนกัเรียนร่วมกนั และหำแนวทำง

ช่วยเหลือ พฒันำนกัเรียนที่มีปญัหำกำรเรียน

และปญัหำอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

 5. จ ัดใหม้ีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ำง

วชิำกำรจำกกำรเขำ้รบักำรอบรม  

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำได ้4 ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำได ้3 ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำได ้2 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็พจิำรณำได ้1 ขอ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ

ท ั้งภ ำย ในและภำยนอกห ้อ ง เ รี ยน  และ

สภำพแวดลอ้มทำงสงัคม ที่เอื้อต่อกำรจดักำร

เรียนรู ้และมคีวำมปลอดภยั  

 1. สถำนศึกษำมีสื่อ Smart Classroom  

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้  ในหอ้งเรียนทุกช ัน้

เรียน 

 2. มีกำรจดัป้ำยนิเทศควำมรูภ้ำยในช ัน้

เรียนและนอกช ัน้เรียน  

 3. มีกำรจดัภูมิทศัน์เพื่อกำรเรียนรู ้อำทิ 

ติดป้ำยชื่อพชืในโรงเรียน  มมีมุพชืสวนครวั 

 4. มีกำรปรบัภูมิทศัน์รอบรัว้โรงเรียนให ้

สะอำด และส่งเสริมควำมรู เ้รื่ องอำเซียน/

วฒันธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจัจุบนั  

 5. มกีำรจดัครูเวรดูแลควำมปลอดภยัใน

โรงเรียนท ัง้ช่วงเชำ้ กลำงวนั เย็น และวนัหยุด

เสำร-์อำทติย/์วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

 6. มสีนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล 

เพื่อใหน้กัเรียนไดอ้อกก ำลงัตำมควำมเหมำะสม  

 7. มมีมุอ่ำนหนงัสอืนอกช ัน้เรียน 

 8. มหีอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภณัฑ ์

ที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฐมพยำบำล 

 9. มพีื้นที่ใชส้อยตำมกิจวตัรประจ ำวนัอยำ่ง

เพยีงพอ ไดแ้ก่หอ้งอำหำร  หอ้งสุขำ อ่ำงลำ้งมอื  

 10. มกีำรด ำเนินงำนดว้ยระบบป้องกนัเหตุ

ฉุกเฉิน กำรป้องกนัอคัคีภยัซอ้มกำรอพยพหนี

ไฟ ทุกปีกำรศึกษำ  

 11. มีกำรปรับปรุง/พฒันำ ดำ้นอำคำร

สถำนที่  กำรจ ัดสภำพแวดลอ้มเพื่อควำม

ปลอดภยั ทุกปีกำรศึกษำ  

 

ยอดเยี่ยม ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำไดค้รบทกุขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้9 – 10 ขอ้ 

ด ี ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้7 - 8 ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้5 - 6 ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำไดน้อ้ยกว่ำ 4 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     

 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้ 

 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     สถำนศึกษำจดัระบบกำรจดัหำ กำรพฒันำ

และกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชใ้น

กำรบริหำรจ ัดกำรและกำรจ ัดกำรเรียนรูท้ี่

เหมำะสมกบัสภำพของสถำนศึกษำ  

 1. มีงบประมำณสนบัสนุนกำรจดัหำสื่อ 

วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจดักำรเรียนรู ้ 

 2. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ทุกช ัน้เรียน 

 3. มีบนัทึกกำรใชส้ื่อเทคโนโลยีในหอ้ง

ประกอบ อำท ิหอ้งสมดุ หอ้งประชมุ  

 4 .  สถำนศึกษำมี Website Facebook 

Line เพื่อใชส้ื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่ำง

บุคลำกรในโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง และ

ชมุชน  

 5 .  ผู เ้ รี ยนสร ้ำ งสรรค์ชิ้ น งำน โ ดย ใช ้

คอมพวิเตอร ์ 

 6. มกีำรบนัทกึขอ้มลูสำรสนเทศที่เกี่ยวกบั

นกัเรียน 

 

ยอดเยี่ยม ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำครบทกุขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้ 5  ขอ้  

ด ี ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้ 4  ขอ้  

ปำนกลำง ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้ 3  ขอ้  

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำได ้ 2  ขอ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของรายละเอยีดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร ระดบั 

ผลกำรประเมนิ 3 ปียอ้นหลงั 

 

2550 2555 2558 

ไดม้ำตรฐำน ดมีำก ดมีำก 
 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 

2.1 มีเป้าหมาย วสิยัทศัน ์และพนัธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  

     ประเด็นพจิารณา  

    1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำและค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของโรงเรยีนสมำคมสตรีไทย  

    2. ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

พรอ้มเอกสำรด ำเนินงำน 

    3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคม

สตรีไทย โดยใชข้อ้มูลผลกำรประเมนิมำตรฐำนยอ้นหลงั 3 ปี และรำยงำนผลกำร

ประเมนิภำยนอกรอบ 3 เป็นแนวทำงก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  

    4. จดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมตอ้งกำรของผูป้กครองทุกช ัน้เรียน 

เพื่อน ำขอ้คิดเหน็มำพฒันำงำนของโรงเรียน  

    5. มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มวีำระ เพื่อพจิำรณำเรื่องประกำศ

มำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

    6. มกีำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย ในช่องทำง   ต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์วำรสำร และชี้แจงในที่ประชมุกำร

ปฐมนิเทศผูป้กครอง  

    7. มกีำรประชมุมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของโรงเรียนใหค้รู บุคลำกรและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง ด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว ้

    8. มีกำรประชุมวิเครำะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย สภำพปญัหำและควำมตอ้งกำรของ

โรงเรียน  

    9. ก ำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้ำหมำยดำ้นต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

2.2 มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  

     ประเด็นพจิารณา  

    1. สถำนศึกษำใชร้ะบบจดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำ เป็นระยะทุก 3 ปี  

    2. สถำนศึกษำท ำแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ/ปฏทินิงำนประจ ำปี  

    3. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PDCA ในกำรด ำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน  

    4. สถำนศึกษำมรีะบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำรจดักำรเรียนรู ้รวบรวมขอ้มลู

เพื่อท ำสำรสนเทศของโรงเรียน และน ำไปใชพ้ฒันำงำนใหม้ปีระสทิธิภำพ  

    5. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PLC ส่งเสริมพฒันำ และแกป้ญัหำใหก้บัผูเ้รียน  

    6. สถำนศึกษำจดัทรพัยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสนบัสนุนใหค้รูจดัท ำสื่อ อุปกรณ์ใช ้

ในกำรจดักำรเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียนอย่ำงเพยีงพอ  

    7. สถำนศึกษำมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน อำท ิทุนกำรศึกษำ จดัแนะแนวเพื่อ

กำรศึกษำต่อช ัน้ ม. 1 กำรตรวจดำ้นสุขภำพอนำมยัของนกัเรียน กำรใหภู้มคิุม้กนัโรค 

กำรจดัครูเป็นเวรดูแลควำมปลอดภยัของนกัเรียน ส่งเสริมกำรท ำประกนัอุบตัิเหตุ

ตำมควำมสมคัรใจ 

    8. สำนศึกษำจดัหำบุคลำกรครูเพยีงพอต่อจ ำนวนนกัเรียน สอนตรงตำมวุฒิ

กำรศึกษำ มวีุฒทิำงกำรศึกษำไมต่ ำ่กว่ำปริญญำตรี หรือเทยีบเท่ำปริญญำตรี และมี

ใบประกอบวชิำชพีครู 

 

 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้น 

     ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่เป้ำหมำย  

     ประเด็นพจิารณา  

    1. จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลกัสูตรแกนกลำง พุทธศกัรำช 2551 

ฉบบัปรบัปรุง 2560  

    2. จดัท ำหลกัสูตรครบ 9 กลุม่สำระ  

    3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นวิชำกำรใหก้บันกัเรียนทุกคน อำทิ กำรท ำ

โครงงำน กิจกรรมเสริมทกัษะทำงภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำจีน STEM  SMT 

STEAM  

    4. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นกำรพฒันำผูเ้รียนใหก้บันกัเรียนทุกคน อำทิ 

กิจกรรมบูรณำกำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  กิจกรรมทศันศึกษำ 

กิจกรรมชมรม กิจกรรมเขำ้ค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม กิจกรรมดนตรี  

    5. มกีำรออกแบบกำรจดัแผนกำรจดักำรเรียนรูค้รบท ัง้ 9 กลุม่สำระ โดยเนน้กำร

จดักิจกรรมกำรเรียนรูใ้หม้คีวำมหลำกหลำย  

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม 



 

 
 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

    6. มกีำรนิเทศ ก ำกบักำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู ้และกำรน ำแผนกำรจดักำรเรียนรู ้

ไปใชใ้นช ัน้เรียนท ัง้ 9 กลุม่สำระ  

    7. มกีำรประเมนิหลกัสูตรสถำนศึกษำ เพื่อน ำผลไปพฒันำปรบัปรุง หลกัสูตรทุก

สิ้นปีกำรศึกษำ  

    8. มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง นกัเรียน เพือ่

พฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ และกำรจดักจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

 

 

2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  

     ประเด็นพจิารณา  

    1.  สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเขำ้รบักำรอบรมศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำม

เชี่ยวชำญทำงวชิำชพี ไมต่ ำ่กว่ำ 20 ช ัว่โมงต่อปี  

    2. สถำนศึกษำส่งเสริมใหค้รูท  ำวจิยั เพื่อพฒันำงำนตนเอง ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง  

    3. สถำนศึกษำเชิญวิทยำกรภำยนอกเขำ้มำจดักิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่ครู และ

นกัเรียนไมน่อ้ยกว่ำ 10 ครัง้ต่อปีกำรศึกษำ  

    4. ครูมกีำรประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกนัศึกษำพฤติกรรมของนกัเรียนร่วมกนั และหำ

แนวทำงช่วยเหลอื พฒันำนกัเรียนที่มปีญัหำกำรเรียนและปญัหำอื่น ๆ ตำมควำม

เหมำะสม  

    5. จดัใหม้กีำรแลกเปลีย่นเรียนรูท้ำงวชิำกำรจำกกำรเขำ้รบักำรอบรม 

 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้ 

     ประเด็นพจิารณา  

    1. สถำนศึกษำมสีื่อ Smart Classroom  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้ ในหอ้งเรียน

ทุกช ัน้เรียน 

    2. มกีำรจดัป้ำยนิเทศควำมรูภ้ำยในช ัน้เรียนและนอกช ัน้เรียน  

    3. มกีำรจดัภูมทิศันเ์พื่อกำรเรียนรู ้อำท ิติดป้ำยชื่อพชืในโรงเรียน  มมีมุพชืสวน

ครวั 

    4. มกีำรปรบัภูมทิศันร์อบรัว้โรงเรียนใหส้ะอำด และส่งเสริมควำมรูเ้รื่องอำเซียน/

วฒันธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจัจุบนั  

    5. มกีำรจดัครูเวรดูแลควำมปลอดภยัในโรงเรียนท ัง้ช่วงเชำ้ กลำงวนั เย็น และ

วนัหยุดเสำร-์อำทติย/์วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

    6. มสีนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อใหน้กัเรียนไดอ้อกก ำลงัตำมควำม

เหมำะสม  

    7. มมีมุอ่ำนหนงัสอืนอกช ัน้เรียน 

 

 

ยอดเยี่ยม 



 

 
 

 

มาตรฐาน รายละเอยีด ประเด็นพจิารณาและเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

    8. มหีอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภณัฑ ์ที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฐมพยำบำล 

    9. มพีื้นที่ใชส้อยตำมกิจวตัรประจ ำวนัอย่ำงเพยีงพอ ไดแ้ก่หอ้งอำหำร  หอ้งสุขำ 

อ่ำงลำ้งมอื  

    10. มกีำรด ำเนินงำนดว้ยระบบป้องกนัเหตุฉุกเฉิน กำรป้องกนัอคัคีภยัซอ้มกำร

อพยพหนีไฟ ทุกปีกำรศึกษำ  

    11. มกีำรปรบัปรุง/พฒันำ ดำ้นอำคำรสถำนที่ กำรจดัสภำพแวดลอ้มเพื่อควำม

ปลอดภยั ทุกปีกำรศึกษำ  

 

 

 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ  

     และจดัการเรียนรู ้ 

     ประเด็นพจิารณา  

    1. มงีบประมำณสนบัสนุนกำรจดัหำสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจดักำรเรียนรู ้ 

    2. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศทุกช ัน้เรียน 

    3. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยใีนหอ้งประกอบ อำท ิหอ้งสมดุ หอ้งประชมุ  

    4. สถำนศึกษำมี Website Facebook Line เพื่อใชส้ื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน  

   5. ผูเ้รียนสรำ้งสรรคช์ิ้นงำนโดยใชค้อมพวิเตอร ์ 

   6. มกีำรบนัทกึขอ้มลูสำรสนเทศที่เกี่ยวกบันกัเรียน 

         

 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

สรุปผลการวเิคราะหม์าตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 

รายละเอยีดที่ 2.1   มเีป้ำหมำย วสิยัทศันแ์ละพนัธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชดัเจน  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

   มเีป้ำหมำย 

วสิยัทศันแ์ละ 

พนัธกจิที่

สถำนศึกษำ

ก ำหนดชดัเจน 

   สถำนศึกษำก ำหนด

เป้ำหมำย วสิยัทศัน ์และ

พนัธกิจไวอ้ย่ำงชดัเจน 

สอดคลอ้งกบับริบทของ

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ  ค ว ำ ม

ต ้อ ง ก ำ ร ข อ ง ชุ ม ช น 

ทอ้งถิ่น ว ัตถุประสงค์

ข อ ง แ ผ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

แห่งชำติ  นโยบำยของ

รฐับำลและของตน้สงักดั 

ร ว ม ท ั้ ง ท ั น ต่ อ ก ำ ร

เปลีย่นแปลงของสงัคม  

 

     1. แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย  

     2. ประชุมปฏิบตัิกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย พรอ้มเอกสำรด ำเนินงำน 

     3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของมำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย โดยใชข้อ้มูลผล

กำรประเมนิมำตรฐำนยอ้นหลงั 3 ปี และรำยงำนผลกำร

ประเมนิภำยนอกรอบ 3 เป็นแนวทำงก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  

     4. จดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมตอ้งกำร

ของผูป้กครองทุกช ัน้เรียน เพื่อน ำขอ้คิดเหน็มำพฒันำงำน

ของโรงเรียน  

     5. มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มวีำระ 

เพื่อพิจำรณำเรื่องประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

     6. มกีำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย ในช่องทำงต่ำง ๆ 

เช่น เว็บไซต ์วำรสำร และชี้แจงในที่ประชมุกำรปฐมนิเทศ

ผูป้กครอง  

     7. มกีำรประชมุมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของ

โรงเรียนใหค้รู บุคลำกรและผูเ้กี่ยวขอ้ง ด ำเนินงำนตำมที่

ก ำหนดไว ้

     8. มกีำรประชมุวเิครำะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ย สภำพปญัหำ

และควำมตอ้งกำรของโรงเรียน  

     9. ก ำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้ำหมำยดำ้นต่ำง ๆ 

โดยทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วม 

   สถำนศึกษำ 

มเีป้ำหมำย 

วสิยัทศันแ์ละ

พนัธกจิที่

สถำนศึกษำ

ก ำหนด และ

ด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ 

ครบท ัง้ 9 ขอ้  



 

 
 

 

 

รายละเอยีดที่ 2.2   มรีะบบบริหำรจดักำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  มรีะบบ

บริหำรจดักำร

คุณภำพ

กำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

  สถำนศึกษำสำมำรถ

บริหำรจ ัดกำรคุณภำพ

ของสถำนศึกษำอย่ำงเป็น

ระบบ ท ั้ง ในส่วนกำ ร

วำงแผนพฒันำคุณภำพ

กำรจดักำรศึกษำ กำรน ำ

แผนไปปฏบิตัิเพื่อพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำมกีำร

ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ 

ประเมนิผลและปรบัปรุง

พฒันำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

มีกำรบริหำรอตัรำก ำลงั 

ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ 

และระบบดูแลช่วยเหลอื

นัก เ รี ยน มีระบบกำร

นิ เ ทศภำย ใน  ก ำ รน ำ

ขอ้มูลมำใชใ้นกำรพฒันำ

บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ ผู ้ ที่

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมีส่วน

ร่วมวำงแผน ปรับปรุง 

พ ั ฒ น ำ  แ ล ะ ร่ ว ม

รบัผิดชอบต่อผลกำรจดั

กำรศึกษำ  

     1. สถำนศึกษำใชร้ะบบจดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำ 

เป็นระยะทุก 3 ปี  

     2. สถำนศึกษำท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ/

ปฏทินิงำนประจ ำปี  

     3. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PDCA ในกำรด ำเนินทุก

โครงงำน/กิจกรรม/งำน  

    4. สถำนศึกษำมรีะบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำร

จ ัดกำรเรียนรู  ้รวบรวมขอ้มูลเพื่อท ำสำรสนเทศของ

โรงเรียน และน ำไปใชพ้ฒันำงำนใหม้ปีระสทิธิภำพ  

    5. สถำนศึกษำใชร้ะบบ PLC ส่งเสริมพฒันำ และ

แกป้ญัหำใหก้บัผูเ้รียน  

    6. สถำนศึกษำจดัทรพัยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสนบัสนุน

ใหค้รูจ ัดท ำสื่อ อุปกรณ์ใชใ้นกำรจ ัดกำรเรียนรูใ้หแ้ก่

นกัเรียนอย่ำงเพยีงพอ  

    7. สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อำทิ 

ทุนกำรศึกษำ จดัแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อช ัน้ ม. 1 กำร

ตรวจดำ้นสุขภำพอนำมยัของนกัเรียน กำรใหภู้มคิุม้กนัโรค 

กำรจดัครูเป็นเวรดูแลควำมปลอดภยัของนกัเรียน ส่งเสริม

กำรท ำประกนัอุบตัิเหตุตำมควำมสมคัรใจ 

     8. สำนศึกษำจดัหำบุคลำกรครูเพียงพอต่อจ ำนวน

นกัเรียน สอนตรงตำมวุฒกิำรศึกษำ มวีุฒทิำงกำรศึกษำไม่

ต ำ่กว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำปริญญำตรี และมีใบ

ประกอบวชิำชพีครู 

 

สถำนศึกษำมี

ระบบบรหิำร

จดักำรคุณภำพ

กำรศึกษำ โดย

ด ำเนินงำน 

ตำมประเดน็

พจิำรณำ  

ครบท ัง้ 8 ขอ้  

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีดที่ 2.3  ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรทีเ่นน้คุณภำพผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทกุกลุม่เป้ำหมำย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  ด ำเนินงำน

พฒันำวชิำกำร

ที่ 

เนน้คุณภำพ

ผูเ้รยีนรอบดำ้น

ตำมหลกัสูตร

สถำนศึกษำ

และทุกกลุม่ 

เป้ำหมำย 

   ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ บ ริ ห ำ ร

จดักำรเกี่ยวกบังำนวชิำกำร 

ท ัง้ดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่

เนน้คุณภำพผูเ้รียนรอบ

ดำ้นเชื่อมโยง     วิถีชีวิต

จริง และครอบคลุมทุก

กลุม่ เป้ำหมำย รวมถงึกำร

จดักำรเรียนกำรสอนของ

กลุ่มที่เรียนแบบควบรวม

หรือกลุม่ที่เรียนร่วมดว้ย 

 

     1. จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลกัสูตร

แกนกลำงพุทธศกัรำช 2551 ฉบบัปรบัปรุง 2560  

     2. จดัท ำหลกัสูตรครบ 9 กลุม่สำระ  

     3. จ ัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นวิชำกำรใหก้บั

นักเรียนทุกคน อำทิ กำรท ำโครงงำน กิจกรรมเสริม

ทกัษะทำงภำษำไทย ภำษำอ ังกฤษ ภำษำจีน STEM  

SMT STEAM  

      4. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้นกำรพฒันำผูเ้รียน

ใหก้ ับนักเรียนทุกคน อำทิ กิจกรรมบูรณำกำรหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกิจแบบพอเพยีง  กิจกรรมทศันศึกษำ 

กิจกรรมชมรม กิจกรรมเขำ้ ค่ำยลูกเสือ -เนตรนำรี  

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมดนตรี  

      5. มกีำรออกแบบกำรจดัแผนกำรจดักำรเรยีนรูค้รบ

ท ัง้ 9 กลุ่มสำระ โดยเนน้กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูใ้หม้ี

ควำมหลำกหลำย  

     6. มกีำรนิเทศ ก ำกบักำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู ้และ

กำรน ำแผนกำรจดักำรเรียนรูไ้ปใชใ้นช ัน้เรียนท ัง้ 9 กลุ่ม

สำระ  

     7. มกีำรประเมนิหลกัสูตรสถำนศึกษำ เพื่อน ำผลไป

พฒันำปรบัปรุง หลกัสูตรทุกสิ้นปีกำรศึกษำ  

     8. มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมตอ้งกำรของ

ผูป้กครอง นกัเรียน เพื่อพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

และกำรจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

  ด ำเนินงำน

พฒันำวชิำกำรที่

เนน้คุณภำพ

ผูเ้รยีนตำม

หลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

และทุกกลุม่ 

เป้ำหมำย 

โดยด ำเนินงำน 

ตำมประเดน็

พจิำรณำ  

ครบท ัง้ 8 ขอ้  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

รายละเอยีดที่ 2.4  พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

   พ ัฒนำค รูและ

บุคลำกรใหม้คีวำม

เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ท ำ ง

วชิำชพี 

     สถำนศึกษำส่งเสริม 

ส นับ ส นุ น  พ ัฒ น ำ ค รู  

บุ ค ล ำ ก ร ใ ห ้มี ค ว ำ ม

เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและ

จ ัดใหม้ีชุมชนกำรเรียนรู ้

ทำ งวิชำชีพมำใช ใ้นกำร

พฒันำงำนและกำรเรียนรู ้

ของผูเ้รียน  

 

     1.  สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเขำ้รบักำรอบรม

ศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญทำง

วชิำชพี ไมต่ ำ่กว่ำ 20 ช ัว่โมงต่อปี  

     2. สถำนศึกษำส่งเสริมใหค้รูท  ำวจิยั เพื่อพฒันำ

งำนตนเอง ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง  

     3. สถำนศึกษำเชิญวทิยำกรภำยนอกเขำ้มำจดั

กิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่ครู และนกัเรียนไม่นอ้ยกว่ำ 

10 ครัง้ต่อปีกำรศึกษำ  

     4. ครูมีกำรประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษำ

พฤติกรรมของนกัเรียนร่วมกนั และหำแนวทำง

ช่วยเหลอื พฒันำนกัเรียนที่มปีญัหำกำรเรียนและ

ปญัหำอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

     5. จดัใหม้กีำรแลกเปลีย่นเรียนรูท้ำงวชิำกำร

จำกกำรเขำ้รบักำรอบรม 

 

  ด ำเนินงำนพฒันำ

วชิำกำรที่เนน้

คุณภำพผูเ้รยีน

รอบดำ้น ตำม

หลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

และทุก

กลุม่เป้ำหมำย 

โดยด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ

ครบ 

ท ัง้ 8 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

รายละเอยีดที่ 2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  จดัสภำพแวดลอ้ม

ท ำ งก ำ ยภ ำพและ

ส ังคมที่ เอื้ อ ต่อกำร

จดักำรเรียนรู ้

    สถำนศึกษำจดั

สภำพแวดลอ้มทำง

กำยภำพท ัง้ภำยใน

และภำยนอก

หอ้งเรียน และ

สภำพแวดลอ้ม 

ทำงสงัคม ที่เอื้อต่อ

กำรจดักำรเรยีนรู ้

และมคีวำมปลอดภยั  

 

     1. สถำนศึกษำมสีื่อ Smart Classroom  เพื่อใชเ้ป็น

แหลง่เรียนรู ้ ในหอ้งเรียนทุกช ัน้เรียน 

     2. มีกำรจดัป้ำยนิเทศควำมรูภ้ำยในช ัน้เรียนและ

นอกช ัน้เรียน  

     3. มกีำรจดัภูมทิศันเ์พื่อกำรเรียนรู ้อำทิ ติดป้ำยชื่อ

พชืในโรงเรียน  มมีมุพชืสวนครวั 

     4. มกีำรปรบัภูมทิศันร์อบรัว้โรงเรียนใหส้ะอำด และ

ส่งเสริมควำมรูเ้รื่องอำเซียน/วฒันธรรมไทย/เหตุกำรณ์

ปจัจุบนั  

     5. มกีำรจดัครูเวรดูแลควำมปลอดภยัในโรงเรียนท ัง้

ช่วงเชำ้ กลำงวนั เย็น และวนัหยุดเสำร์-อำทติย/์วนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์

     6. มีสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อให ้

นกัเรียนไดอ้อกก ำลงัตำมควำมเหมำะสม  

     7. มมีมุอ่ำนหนงัสอืนอกช ัน้เรียน 

     8. มหีอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภณัฑ ์ 

ที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฐมพยำบำล 

     9. มพีื้นที่ใชส้อยตำมกิจวตัรประจ ำวนัอย่ำงเพยีงพอ 

ไดแ้ก่หอ้งอำหำร  หอ้งสุขำ อ่ำงลำ้งมอื  

     10. มกีำรด ำเนินงำนดว้ยระบบป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 

กำรป้องกันอ ัคคีภ ัยซอ้มกำรอพยพหนีไฟ   ทุกปี

กำรศึกษำ  

     11. มกีำรปรบัปรุง/พฒันำ ดำ้นอำคำรสถำนที่ กำร

จดัสภำพแวดลอ้มเพือ่ควำมปลอดภยั ทุกปีกำรศึกษำ 

 

  ด ำเนินงำนจดั

สภำพแวดลอ้ม

ทำงกำยภำพ 

และสงัคมที่เอื้อ

ต่อกำรจดักำร

เรียนรูไ้ดค้รบ 

ท ัง้ 11 ขอ้  

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีดที่ 2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรและ 

กำรจดักำรเรยีนรู ้ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  จดัระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ  

เพื่อสนบัสนุนกำร

บริหำรจดักำร

และกำรจดักำร

เรียนรู ้

    สถำนศึกษำจดั 

ระบบกำรจดัหำ  

กำรพฒันำและกำร

บริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อใชใ้น

กำรบริหำรจดักำรและ

กำรจดักำรเรยีนรูท้ี่

เหมำะสม 

กบัสภำพของ

สถำนศึกษำ  

 

     1. มงีบประมำณสนบัสนุนกำรจดัหำสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ 

เพื่อกำรจดักำรเรียนรู ้ 

     2. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศทุกช ัน้เรียน 

     3. มบีนัทึกกำรใชส้ื่อเทคโนโลยีในหอ้งประกอบ อำทิ 

หอ้งสมดุ หอ้งประชมุ  

     4. สถำนศึกษำมี Website Facebook Line เพื่อใช ้

สื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน 

นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน  

      5. ผูเ้รียนสรำ้งสรรคช์ิ้นงำนโดยใชค้อมพวิเตอร ์ 

      6. มกีำรบนัทกึขอ้มลูสำรสนเทศที่เกี่ยวกบันกัเรียน 

 

  ด ำเนินงำน

จดัระบบ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อ

สนบัสนุนกำร

บริหำรจดักำร 

และจดักำรเรยีนรู ้ 

โดยด ำเนินงำน 

ตำมประเดน็

พจิำรณำครบ 

ท ัง้ 6 ขอ้ 

 

 

  



 

 
 

วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการจดัการ 

 

รายละเอยีดที่ 2.1   มเีป้ำหมำย วสิยัทศัน ์และพนัธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชดัเจน  

ค าอธิบาย     สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วสิยัทศัน ์และพนัธกิจไวอ้ย่ำงชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ ควำมตอ้งกำรของ

ชมุชน ทอ้งถิ่น วตัถปุระสงคข์องแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรฐับำลและของตน้สงักดั รวมท ัง้ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม  

 

 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.  สถำนศึกษำแต่งตัง้

คณะกรรมกำรจดัท ำ

มำตรฐำนกำรศึกษำ และ

ค่ำเป้ำหมำยควำม 

ส ำเรจ็ของโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย  

1. มคี ำส ัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรจดัท ำ

มำตรฐำนกำรศึกษำ และ

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

ของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

 1. จดัท ำค ำส ัง่แต่งตัง้

คณะกรรมกำรจดัท ำมำตรฐำน

กำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเรจ็ของโรงเรยีนสมำคมสตรี

ไทย  

1.  ค ำส ัง่โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

 

2. ประชมุปฏบิตัิกำร

จดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

 

2. มบีนัทกึกำรประชมุ

ปฏบิตัิกำรจดัท ำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ

โรงเรียนสมำคม 

สตรีไทย 

 

 2. จดัท ำบนัทกึกำรประชมุ

ปฏบิตัิกำรจดัท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

2. บนัทกึกำรประชมุหมวด ฝ่ำย 

ปฏทินิงำนของโรงเรียนสมำคม 

สตรีไทย 

 

3. ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย

ควำมส ำเรจ็ของ

มำตรฐำนกำรศึกษำของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

โดยใชข้อ้มลู ผลกำร

ประเมนิมำตรฐำน

ยอ้นหลงั 3 ปี และ

รำยงำนผลกำรประเมนิ

ภำยนอกรอบ 3 เป็น

3. สถำนศึกษำก ำหนดค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของ

มำตรฐำนกำรศึกษำ โดย

ใชข้อ้มลู ผลกำรประเมนิ

มำตรฐำนยอ้นหลงั 3 ปี 

และรำยงำนผลกำร

ประเมนิภำยนอกรอบ 3 

เป็นแนวทำงในกำร

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  

 

 3. ศึกษำขอ้มลูผลกำรประเมนิ

มำตรฐำนของสถำนศึกษำยอ้นหลงั 

3 ปี และรำยงำนผลกำรประเมนิ

ภำยนอกรอบ 3เป็นแนวทำงในกำร

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

- ผลกำรประเมนิมำตรฐำนยอ้นหลงั 3 

ปี  

- ผลกำรประเมนิภำยนอกรอบ 3  

- สำรสนเทศของโรงเรยีนยอ้นหลงั 3 

ปี  

- ประกำศค่ำเป้ำหมำยองโรงเรยีน

สมำคมสตรีไทย 



 

 
 

แนวทำงในกำรก ำหนดค่ำ

เป้ำหมำย  

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

4. จดัท ำแบบส ำรวจ

ควำมพงึพอใจ และ

ควำมตอ้งกำรของ

ผูป้กครองทุกช ัน้เรยีน 

เพื่อน ำขอ้คิดเหน็มำ

พฒันำงำนของ 

โรงเรียน 

4. ผูป้กครองตอบแบบ

ส ำรวจควำมพงึพอใจ 

และควำมตอ้งกำร  

เพื่อใหข้อ้คิดเหน็มำ

พฒันำงำนของโรงเรยีน 

คิดเป็นรอ้ยละ 80  

 4. จดัท ำแบบส ำรวจควำมพงึ

พอใจ และควำมตอ้งกำรของ

ผูป้กครองที่มต่ีอกำรจดักำรศึกษำ

ของโรงเรียนสมำคม 

สตรีไทย  

- สรุปผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจและ

ควำมตอ้งกำรของผูป้กครองที่มต่ีอกำร

จดักำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

5. มกีำรประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียน มวีำระเพื่อ

พจิำรณำเรื่องประกำศ

มำตรฐำนกำรศึกษำ และ

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

ชองโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

5. คณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียนลงมติเหน็ชอบ

ในวำระกำรประชมุ เรื่อง 

กำรประกำศมำตรฐำน

กำรศึกษำ และค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

 5. กำรประชมุคณะกรรมกำร

บริหำรโรงเรียนที่มวีำระพจิำรณำ

เรื่อง ประกำศมำตรฐำนกำรศกึษำ 

และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

- บนัทกึกำรประชมุคณะกรรมกำร

บริหำรโรงเรียน ฉบบัที่มวีำระ     

พจิำรณำเรื่องประกำศมำตรฐำน

กำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำม 

ส ำเรจ็ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

6 .  มี ก ำ ร ป ร ะ ก ำ ศ

มำตรฐำนกำรศึกษำและ

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

ของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย ในช่องทำงต่ำง ๆ 

เ ช่น เว็บไซต์ วำรสำร 

และชี้ แจงในที่ประชุม

สำยส ัมพ ันธ์บ ำ้นและ

โ ร ง เ รี ย น  ( ป ร ะ ชุ ม

ผูป้กครอง)  

6. กำรประกำศมำตรฐำน

กำรศึกษำและค่ำ

เป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ของ

โรงเรียนสมำคม 

สตรีไทย ในเวบ็ไซต ์

และวำรสำรโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย และมี

กำรชี้แจงในกำรประชมุ

ปฐมนิเทศผูป้กครอง  

 จดัท ำเวบ็ไซต ์และวำรสำร

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

 จดักำรประชมุสำยสมัพนัธบ์ำ้น

และโรงเรียน  

 

- เวบ็ไซต ์Facebook  และวำรสำร

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

- บนัทกึกำรประชมุ สำยสมัพนัธบ์ำ้น

โรงเรียน  

7 .  มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

มอ บหม ำ ย โค ร งก ำ ร 

กิ จ ก ร ร ม  ง ำ น ข อ ง

โรงเรียนใหค้รู บุคลำกร

7. มกีำรประชมุเพือ่

มอบหมำยหนำ้ที่

รบัผดิชอบ โครงกำร 

กิจกรรม งำนของ

โรงเรียน แก่ครู บุคลำกร

 จดัประชมุครู บุคลำกร และ

ผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อมอบหมำยหนำ้ที่

ควำมรบัผดิชอบ 

- บนัทกึกำรประชมุครูเต็มคณะ/ 

กลุม่ย่อย 

- สมดุค ำส ัง่มอบหมำยหนำ้ที่รบัผดิชอบ

โครงกำร กจิกรรม งำนของโรงเรยีน

สมำคมสตรีไทย  



 

 
 

แ ล ะ ผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 

ด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว ้ 

 

และผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ด ำเนินงำนตำมทีก่  ำหนด

ไดอ้ย่ำงครบถว้น  

 บนัทกึค ำส ัง่มอบหมำย หนำ้ที่

รบัผดิชอบ โครงกำร กจิกรรม งำน

ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

- บนัทกึกำรประชมุแต่ละหมวด 

  

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

8. มกีำรประชมุวเิครำะหจ์ุดเด่น 

สภำพปญัหำ โอกำส อุปสรรค 

และควำมตอ้งกำรของโรงเรยีน  

8. ขอ้มลูผลกำร

วเิครำะหจ์ุดเด่น 

สภำพปญัหำ 

โอกำส อุปสรรค 

และควำมตอ้งกำร

ของโรงเรียน 

 จดัประชมุครูและบุคลำกรใน

โรงเรียน เพื่อร่วมกนัวเิครำะห์

จุดเด่น สภำพปญัหำ โอกำส 

อุปสรรค และควำมตอ้งกำรของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย  

- บนัทกึกำรประชมุครูเต็มคณะ  

 

9. ก ำหนด วสิยัทศัน ์พนัธกิจ 

เป้ำหมำย ดำ้นต่ำง ๆ โดยทุก

ฝ่ำยมส่ีวนร่วม  

 

9. โรงเรยีนสมำคม

สตรีไทยก ำหนด

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ 

เป้ำหมำยอย่ำง

ชดัเจน และปฏบิตัิ

ไดจ้ริง 

 

  กำรประชมุครู บุคลำกรของ

โรงเรียน เพื่อร่วมกนัก ำหนด

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำหมำยของ

โรงเรียน  

- บนัทกึกำรประชมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.2   มรีะบบบริหำรจดักำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ค าอธิบาย     สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ท ัง้ในส่วนกำรวำงแผนพฒันำคุณภำพกำรจดั

กำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏบิตัิเพื่อพฒันำคุณภำพกำรศึกษำมกีำรติดตำมตรวจสอบ ประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มี

กำรบริหำรอตัรำก ำลงั ทรพัยำกรทำงกำรศกึษำ และระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน มรีะบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำขอ้มลูมำใชใ้นกำร

พฒันำบุคลำกรและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยมส่ีวนร่วมวำงแผน ปรบัปรุง พฒันำ และร่วมรบัผดิชอบต่อผลกำรจดักำรศึกษำ 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.  สถำนศึกษำใชร้ะบบกำร

จดัท ำแผนพฒันำ เป็นระยะทกุ 

3 ปี  

-  มแีผนพฒันำโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย ระยะ 

เวลำ 3 ปี  

 กำรจดัท ำแผนพฒันำ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

ระยะเวลำ 3 ปี  

-  แผนพฒันำโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย 

2.  สถำนศึกษำท ำแผนปฏบิตัิ

กำรประจ ำปีกำรศึกษำ และ

ปฏทินิงำนประจ ำปี  

-  มแีผนปฏบิตัิกำรประจ ำปี

กำรศึกษำ และปฏทินิงำน

ประจ ำปี 

 จดัท ำแผนปฏบิตัิกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ และปฏทินิ

งำนประจ ำปี 

-  แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  

-  ปฏทินิงำนประจ ำปี (คู่มอืครู)  

3.  สถำนศึกษำใชร้ะบบ 

PDCA ในกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรม งำน  

-  มขี ัน้ตอนกำรด ำเนินงำน

โดยใชร้ะบบ PDCA 

ปรำกฏในสรุปโครงกำร 

กิจกรรม งำน อย่ำงชดัเจน  

 กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

กิจกรรม  

งำน โดยใชร้ะบบ PDCA 

 

-  สรุปโครงกำร /กิจกรรม/งำนของ

โรงเรียน  

 

4.  สถำนศึกษำมรีะบบกำร

ติดตำมงำน นิเทศกำรจดักำร

เรียนรู ้และรวบรวมขอ้มลูเพือ่

ท  ำสำรสนเทศของโรงเรียน 

และน ำไปใชพ้ฒันำงำนใหม้ี

ประสทิธิภำพ  

-  มรีะบบกำรติดตำมงำน

ตลอดปีกำรศึกษำ 

-  ครูทุกคนไดร้บักำรนเิทศ

กำรจดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงนอ้ย

ภำคเรียนละ 1 ครัง้  

-  มกีำรน ำผลของกำร

ด ำเนินงำนมำรวบรวมเป็น

สำรสนเทศของโรงเรยีน  

 จดัแบ่งหนำ้ที่รบัผดิชอบ

ตำมกำรด ำเนินงำนรำยดอืน 

 จดัท ำตำรำงนิเทศกำร

จดักำรเรยีนรูข้องครู  

 จดัท ำสำรสนเทศของ

โรงเรียน  

-  ค ำส ัง่และผลกำรติดตำมงำนรำย

เดอืน  

-  สรุปผลกำรนิเทศกำรจดักำร

เรียนรู ้ของครู  

-  สำรสนเทศโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

5.  สถำนศึกษำใชร้ะบบ PLC 

ส่งเสริม พฒันำและแกป้ญัหำ

ใหก้บัผูเ้รียน  

-  มบีนัทกึผลกำรท ำงำน

ร่วมกนัของครูแต่ละช ัน้

เกี่ยวกบัพฤติกรรมของ

นกัเรียน และกำรร่วมกนั

แกป้ญัหำ  

 กำรประชมุครูแต่ละ

ระดบัช ัน้  

 

-  บนัทกึกำรประชมุพฤติกรรม

นกัเรียนแต่ละระดบัช ัน้  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

6.  สถำนศึกษำจดั

ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ 

เพื่อสนบัสนุนใหค้รูจดัท ำ

สื่อ อุปกรณ์ ใชใ้นกำร

จดักำรเรยีนรูใ้หแ้ก่

นกัเรียนอยำ่งเพยีงพอ  

-  มกีำรจดัสรรงบประมำณ

เพื่อกำรจดัหำสื่อ วสัดุ 

อุปกรณ์ เพื่อใชใ้นกำรจดักำร

เรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน  

-  บนัทกึกำรเบกิ-จ่ำยวสัดุ

อุปกรณ์  

 จดัใหบ้ริกำรวสัดุ 

อุปกรณ์ เพื่อสนบัสนุน กำร

จดัท ำสือ่กำรจดักำรเรียนรู ้ 

 บนัทกึกำรใชส้ื่อของครู 

ดำ้นสื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  

- บนัทกึกำรเบกิ-จ่ำยวสัดุอปุกรณ ์ 

เพื่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

- บนัทกึกำรยมือุปกรณ์หอ้ง

วทิยำศำสตร ์ 

- บนัทกึกำรยมืหนงัสอืหอ้งสมดุ  

- บนัทกึกำรใชห้อ้งประกอบ ไดแ้ก่  

หอ้งประชมุ หอ้งจรยิศึกษำ หอ้งสมดุ 

หอ้งวทิย ์ 

- บนัทกึกำรใช ้Smart Classroom  

ของทุกช ัน้เรียน  

7.  สถำนศึกษำมรีะบบ

ดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

อำท ิทุนกำรศึกษำ 

จดักำรแนะแนว เพื่อ

กำรศึกษำต่อช ัน้ ม.1 

กำรตรวจสุขภำพอนำมยั

ของนกัเรียน  ผูป้กครอง

และชมุชนใกลเ้คียง กำร

ใหภู้มคิุม้กนัโรค กำรจดั

ครูเป็นเวรดูแลควำม

ปลอดภยัขอฃนกัเรียน 

ส่งเสริมกำรท ำประกนั

อุบตัิเหตุตำมควำมสมคัร

ใจ กำรตรวจคดักรอง

สุขภำพประจ ำวนั  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

  โครงกำรมอบ

ทุนกำรศึกษำ  

  สรุปกิจกรรมกำรให ้

ภูมคิุม้กนั  

  กิจกรรมกำรจดัครูเวร

ดูแลควำมปลอดภยัของ

นกัเรียน  

  เอกสำรกำรท ำประกนั

อุบตัิเหตุของนกัเรียน  

-  สรุปโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ  

-  สรุปกจิกรรมกำรตรวจสุขภำพและ

กำรใหภู้มคิุม้กนัโรค  

-  สรุปกจิกรรมกำรจดัครูเวรดูแลควำม

ปลอดภยัของนกัเรียน  

-  บตัรประกนัอุบตัิเหตุของนกัเรียน  

-  บนัทกึกำรตรวจสุขภำพประจ ำวนั 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

8.  สถำนศึกษำจดัหำ

บุคลำกรครู เพยีงพอ

ต่อจ ำนวนผูเ้รียน สอน

ตรงตำมวุฒทิำงกำร

ศึกษำ มวีุฒกิำรศกึษำ

ไมต่ ำ่กว่ำปริญญำตรี 

หรือเทยีบเท่ำปริญญำ

ตรี และมใีบประกอบ

วชิำชพีครู  

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 สำรสนเทศของโรงเรียนสมำคมสตรี

ไทย  

-  ทะเบยีนครู  

-  ส ำเนำใบประกอบวชิำชพีครู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.3   ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรที่เนน้คุณภำพผูเ้รยีนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่เป้ำหมำย  

ค าอธิบาย     สถำนศึกษำบริหำรจดักำรเกี่ยวกบังำนวชิำกำร ท ัง้ดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร กิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีเ่นน้คุณภำพผูเ้รียน

รอบดำ้นเชื่อมโยงวถิ ี

ชวีติจริง และครอบคลุมทุกกลุม่เป้ำหมำย รวมถงึกำรจดักำรเรียนกำรสอนของกลุม่ที่เรยีนแบบควบรวมหรือกลุม่ที่เรยีนร่วมดว้ย 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1.  จดัท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำตำม

แนวของหลกัสูตรแกนกลำง 

พุทธศกัรำช 2551 ฉบบัปรบัปรุง 

2560  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 ท ำหลกัสูตรสถำนศึกษำ

ตำมแนวของหลกัสูตร

แกนกลำง พุทธศกัรำช 2551 

ฉบบัปรบัปรุง 2560 

-  หลกัสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของ

หลกัสูตรแกนกลำง พุทธศกัรำช 2551 

ฉบบัปรบัปรุง 2560 

2.  จดัท ำหลกัสูตรครบ 9 กลุม่สำระ -  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 ท ำหลกัสูตร 9 กลุม่สำระ  - หลกัสูตร 9 กลุม่สำระ  

3. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้น

วชิำกำรใหก้บันกัเรียนทุกคน อำท ิ

กำรท ำโครงงำน กิจกรรมเสริมทกัษะ

ทำงภำษำไทย ภำษำ องักฤษ 

ภำษำจีน STEM  SMT STEAM 

กิจกรรมพฒันำผูม้คีวำมเป็นเลศิทำง

วชิำกำร  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 รวบรวมผลงำน และ

สรุปผลกำรจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตร อำท ิโครงงำน 

กิจกรรมเสริมทกัษะ ภำษำไทย 

ภำษำองักฤษ ภำษำจีน STEM  

SMT STEAM 

- สรุปโครงงำน กิจกรรม งำนที่ส่งเสริม

ทกัษะของฝ่ำยวชิำกำร STEM  SMT 

ผลสมัฤทธิ์วชิำภำษำจีน หมวดภำษำไทย 

หมวดภำษำองักฤษ  

 

4. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรดำ้น

กำรพฒันำผูเ้รียนใหก้บันกัเรียนทุก

คน อำทิ กิจกรรมบูรณำกำรหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

กิจกรรมทศันศึกษำ กิจกรรมชมรม 

กิจกรรมเขำ้ค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมดนตรี กิจกรรมพฒันำดำ้น

เทคโนโลย ี

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 รวบรวมเอกสำรกำรจดั

กิจกรรมบูรณำกำรหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง  กิจกรรมทศันศึกษำ 

กิจกรรมชมรม กจิกรรมเขำ้

ค่ำยลูกเสอื-เนตรนำรี 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม กจิกรรมดนตรี   

-  สรุปกำรจดักิจกรรมกจิกรรมบูรณำ

กำรหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิแบบ

พอเพยีง  กิจกรรมทศันศึกษำ กิจกรรม

ชมรม กิจกรรมเขำ้ค่ำยลูกเสอื-เนตรนำรี 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

กิจกรรมดนตรี   

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

5. มีกำรออกแบบกำรจ ัดแผนกำร

จดักำรเรียนรูค้รบท ัง้ 9 กลุ่ม

สำระ โดยเนน้กำรจดักิจกรรม

ก ำ ร เ รี ย น รู ้ ใ ห ้มี ค ว ำ ม

หลำกหลำย  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรูค้รบท ัง้ 9 

กลุม่สำระ  

 

-  แผนกำรจดักำรเรียนรู ้ครบท ัง้ 9 กลุม่

สำระ และบนัทกึหลงัสอน 

 

6. มกีำรนิเทศ ก ำกบักำรจดัท ำแผนกำร

เรียนรู ้และกำรน ำแผนกำร

จดักำรเรียนรูไ้ปใชใ้นช ัน้เรียน

ท ัง้ 9 กลุม่สำระ  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

  มกีำรตรวจแผนกำรจดักำรเรียนรูแ้ละ

นิเทศกำรเรยีนกำรสอน  

-  สรุปแบบประเมนิกำรนิเทศกำรเรียน

กำรสอน  

-  บนัทกึกำรตรวจแผนกำรจดักำรเรียนรู ้ 

7. มกีำรประเมนิหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

เพื่อน ำผลไปพฒันำปรบัปรุง 

หลกัสูตรทุกสิ้นปีกำรศึกษำ  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดักำรประเมนิหลกัสูตรสถำนศึกษำ -  สรุปผลกำรประเมนิหลกัสูตร

สถำนศึกษำ  

8. มกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจและควำม

ต ้อ ง ก ำ ร ข อ ง ผู ้ป ก ค ร อ ง 

นกัเรียน เพื่อพฒันำหลกัสูตร

ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ก ำ ร จ ัด

กิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตร  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 แบบส ำรวจควำมพงึพอใจ และควำม

ตอ้งกำรของผูป้กครอง นกัเรียน 

และกำรจดักิจกรรมส่งเสริม

หลกัสูตร  

-  สรุปผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ และ

ควำมตอ้งกำรของผูป้กครอง 

นกัเรียน และกำรจดักจิกรรม

ส่งเสริมหลกัสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.4   พฒันำครูและบุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพี  

ค าอธิบาย     สถำนศึกษำส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำครู บุคลำกรใหม้คีวำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชพีและจดัใหม้ชีุมชนกำรเรียนรูท้ำงวชิำชีพ

มำใชใ้นกำรพฒันำงำนและกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน  

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1. สถำนศึกษำส่งครูทุก

คนเขำ้รบักำรอบรมศึกษำ

ดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้

ค ว ำ ม เ ชี่ ย ว ช ำญท ำ ง

วิชำชีพ  ไม่ต ำ่กว่ำ 20 

ช ัว่โมงต่อปี 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 กำรส่งครูเขำ้รบักำร

อบรม ศึกษำดูงำน 

 กำรเขยีนรำยงำนกำรเขำ้

รบักำรอบรมของครู  

- บนัทกึกำรส่งครู เขำ้รบักำรอบรม 

ศึกษำ ดูงำน  

- รำยงำนกำรเขำ้รบักำรอบรมของครู 

- คู่มอืครู  

2. สถำนศึกษำส่งเสริมให ้

ครูท  ำวิจ ัย เพื่อพ ัฒนำ

ง ำ น ข อ ง ค น เ อ ง  ปี

กำรศึกษำละ 1 เรื่อง 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 กำรท ำงำนวจิยัในช ัน้

เรียน 

- รำยงำนผลกำรท ำวจิยัในช ัน้เรียน 

3 .  ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เ ชิญ

วิทยำกรภำยนอกเขำ้มำ

จดักิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่

ครู และนกัเรียนไม่นอ้ย

ก ว่ ำ  1 0  ค รั้ ง ต่ อ ปี

กำรศึกษำ 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 กำรจดัวทิยำกรจำก

ภำยนอกเขำ้มำใหค้วำมรูแ้ก่

ครู และนกัเรยีน ไมน่อ้ยกว่ำ  

10 ครัง้ต่อปีกำรศึกษำ  

- บนัทกึกำรเชญิวทิยำกรจำกภำยนอก

เขำ้มำจดักิจกรรมใหค้วำมรูแ้ก่ครู 

และนกัเรียน ไมน่อ้ยกวำ่ 10 ครัง้ต่อปี

กำรศึกษำ  

4. ครูมีกำรประชุมกลุ่ม

เพื่อศึกษำพฤติกรรมของ

นัก เ รี ยน ร่วมกัน  หำ

แนวทำงช่วยเหลือ และ

ส่ ง เ ส ริ ม ต ำ ม ค ว ำ ม

เหมำะสม 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 กำรประชมุกลุม่เพือ่

ร่วมกนัศึกษำพฤติกรรมของ

นกัเรียน 

- บนัทกึพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละ

ระดบัช ัน้  

 

 

 

 



 

 
 

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

5. ส่งเสริมทกัษะกำรเขยีน

ใหก้บัครู โดยกำรเขยีนบนัทกึ

ในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์และ

เขยีนบนัทกึกำรอ่ำน  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 กำรเขยีนบนัทกึ

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

- สมดุบนัทกึ Journal  

- บนัทกึกำรอ่ำนของครู  

6. จ ัดใหม้ีกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรูท้ำงวิชำกำรจำกกำรเขำ้

รบักำรอบรม  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำมประเดน็

พจิำรณำ  

 

 จดัใหม้กีำรประชมุ

ครู เพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรูใ้นเรื่องต่ำง ๆ  

- บนัทกึกำรประชมุครูกลุม่ยอ่ย 

- บนัทกึกำรประชมุครูเต็มคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.5   จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู ้ 

ค าอธิบาย    สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพท ัง้ภำยในและภำยนอกหอ้งเรียน และสภำพแวดลอ้มทำงสงัคม  

ที่เอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู ้และมคีวำมปลอดภยั  

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1. สถำนศึกษำมสีื่อ 

Smart Classroom เพื่อ

เป็นแหลง่เรียนรูใ้น

หอ้งเรียนทกุช ัน้เรยีน  

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 กำรบนัทกึกำรใช ้Smart 

Classroom ของทุกช ัน้เรยีน 

- บนัทกึกำรใช ้Smart Classroom ของทุก

ช ัน้เรียน  

2. มกีำรจดัป้ำยนเิทศ

ควำมรูภ้ำยในช ัน้เรียน

และนอกช ัน้เรยีน 

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 กำรจดัป้ำยนเิทศในช ัน้

เรียน และป้ำยนิเทศนอกช ัน้

เรียน เนื่องในวนัส ำคญัต่ำง ๆ 

ควำมรู ้เหตุกำรณ์ปจัจบุนั 

- ป้ำยนิเทศภำยในช ัน้เรียน และป้ำยนิเทศ

ในบริเวณโรงเรยีน  

3. มกีำรจดัภูมทิศันเ์พือ่

กำรเรียนรู ้อำท ิติดป้ำย

ชื่อพชืในโรงเรียน มมีมุ

พชืสวนครวั  

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 กำรติดป้ำยชื่อตน้ไม ้

ภำยในบริเวณโรงเรียน  

 กำรจดัมมุพชืสวนครวั

เพื่อกำรเรยีนรู ้ 

- ป้ำยชื่อตน้ไมภ้ำยในบรเิวณโรงเรียน 

- มมุปลูกพชืสวนครวั  

4. มกีำรปรบัภูมทิศัน์

รอบรัว้โรงเรียนใหส้ะอำด 

และส่งเสริมควำมรูด้ำ้น

ต่ำง ๆ  

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 วำดภำพรัว้โรงเรียนดำ้น

นอก 

- ภูมทิศันร์อบรัว้โรงเรียน 

5. มกีำรจดัครูเวรดูแล

ควำมปลอดภยัใน

โรงเรียนท ัง้ช่วงเชำ้ 

กลำงวนั เยน็ วนัหยุด

เสำร-์อำทติย ์และ

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

-  มกีำรด ำเนินงำน

ตำมประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัครูเวรดูแลควำม

ปลอดภยัในโรงเรียนท ัง้ช่วงเชำ้ 

กลำงวนั เยน็ และวนัหยุด

เสำร-์อำทติย/์วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ ์

- ตำรำงเวรประจ ำวนั/เวรบนัได/เวรวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์พรอ้มบนัทกึเวรประจ ำวนั/เวร

วนัหยุด  

 

 

 



 

 
 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

6. มสีนำมฟุตบอล และสนำม

บำสเกตบอล เพือ่ใหน้กัเรียน

ออกก ำลงักำยตำมควำม

เหมำะสม  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 กิจกรรมกำรใชส้นำม

ฟุตบอล สนำมบำสเกตบอล 

เพื่อกำรออกก ำลงักำย  

และกำรจดักิจกรรมเรียนรู ้

ต่ำง ๆ  

- มกีำรใชส้นำมฟุตบอล สนำมบำสเกตบอล 

เพื่อกำรออกก ำลงักำย และกำรจดักจิกรรม

เรียนรูต่้ำง ๆ 

7. มมีมุอ่ำนหนงัสอืใตอ้ำคำร

เรียนไวบ้รกิำรผูป้กครอง และ

นกัเรียน 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัหนงัสอืวำงที่มมุอ่ำน

หนงัสอื และจดัตะกรำ้อ่ำน

หนงัสอืเคลือ่นที่  

- มมุอ่ำนหนงัสอืใตอ้ำคำรเฉลมิ 

พระเกียรติฯ  

- ตะกรำ้หนงัสอืจำกหอ้งสมดุ  

8. มหีอ้งพยำบำล อุปกรณ์ ยำ 

และเวชภณัฑท์ี่จ  ำเป็นส ำหรบั

กำรปฐมพยำบำล 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัหอ้งพยำบำลที่มี

อุปกรณ์ ยำ และเวชภณัฑท์ี่

จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฐม

พยำบำล 

- บนัทกึกำรใชห้อ้งพยำบำล 

9. มพีื้นที่ใชส้อยตำมกิจวตัร

ประจ ำวนัอย่ำงเพยีงพอ ไดแ้ก่ 

หอ้งอำหำร หอ้งสุขำ อ่ำง 

ลำ้งมอื 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัหอ้งรบัประทำน

อำหำร หอ้งสุขำ อ่ำงลำ้งมอื 

เพยีงพอส ำหรบัใชง้ำนได ้

โดยสะดวก  

- มหีอ้งรบัประทำนอำหำร หอ้งสุขำ 

อ่ำงลำ้งมอืเพยีงพอส ำหรบัใชง้ำนได ้

โดยสะดวก  

10. มกีำรด ำเนินงำนดำ้นระบบ

ป้องกนัเหตุฉุกเฉิน กำร

ป้องกนัอคัคีภยั ซอ้มกำร

อพยพหนีไฟ ทุกปีกำรศึกษำ 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัใหม้กีำรซอ้มกำร

อพยพ เมือ่เกิดเหตอุคัคีภยั  

- แผนกำรอพยพเมือ่เกิดเหตุอคัคีภยั 

- สรุปผลกำรซอ้มอพยพเมือ่เกิดเหตุ

อคัคีภยั  

11. มกีำรปรบัปรุง/พฒันำดำ้น

อำคำรสถำนที ่ 

กำรจดัสภำพแวดลอ้ม เพื่อ

ควำมปลอดภยัทกุปีกำรศึกษำ 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัโครงกำรปรบัปรุง/

พฒันำดำ้นอำคำรสถำนที่ทุก

ปีกำรศกึษำ 

- สรุปโครงกำรปรบัปรุง/พฒันำดำ้นอำคำร

สถำนที่ ทกุสิ้นปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 2.6   จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรู ้  

ค าอธิบาย    สถำนศึกษำจดัระบบกำรจดัหำ กำรพฒันำและกำรบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำร

เรียนรูท้ี่เหมำะสมกบัสภำพของสถำนศึกษำ  

 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีเกบ็รวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

1. มงีบประมำณสนบัสนุน กำร

จดัหำสือ่ วสัดุ อปุกรณ ์เพื่อกำร

จดักำรเรยีนรู ้ 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 รำยกำรจดัหำสื่อ วสัดุ 

อุปกรณ์ เพื่อสนบัสนุนกำร

จดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ 

- งบประมำณรำยรบั-รำยจ่ำยของ

โรงเรียน  

2. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ทุกช ัน้เรียน 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 รวบรวมขอ้มลูกำรใชส้ื่อ

เทคโนโลยขีองทุกช ัน้เรยีน  

- บนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยขีอง

แต่ละช ัน้เรียน (Smart 

Classroom)  

3. มบีนัทกึกำรใชส้ื่อเทคโนโลยี

ในหอ้งประกอบ อำท ิหอ้งสมดุ 

หอ้งประชมุ 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 บนัทกึกำรเขำ้รบับรกิำร

กำรใชส้ื่อเทคโนโลย ีในหอ้ง

ประกอบ อำท ิหอ้งสมดุ 

หอ้งประชมุ 

- บนัทกึ สถติ ิกำรใชส้ื่อ

เทคโนโลย ี

4. สถำนศึกษำม ีWebsite 

,Facebook  Line เพื่อใช ้

สื่อสำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำง

บุคลำกรในโรงเรยีน นกัเรียน 

ผูป้กครอง ชมุชน  

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัท ำ Website 

,Facebook แฟนเพจ  กลุม่ 

Line คณะครู และ

ผูป้กครอง โรงเรียนสมำคม

สตรีไทย 

- Website โรงเรียน 

- Facebook แฟนเพจ โรงเรียน 

- กลุม่ Line คณะครู ผูป้กครอง 

5. ผูเ้รียนสรำ้งสรรคช์ิ้นงำนโดย

ใชค้อมพวิเตอร ์

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดักิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนที่ใหน้กัเรียนสรำ้ง

ชิ้นงำนจำกคอมพวิเตอร ์

- ผลงำนกำรสรำ้งสรรคช์ิ้นงำนของ

นกัเรียนโดยใชค้อมพวิเตอร ์

6. มบีนัทกึขอ้มลูสำรสนเทศ

เกี่ยวกบันกัเรียน 

-  มกีำรด ำเนินงำนตำม

ประเดน็พจิำรณำ  

 

 จดัท ำไฟลบ์นัทกึขอ้มลู

เกี่ยวกบันกัเรียน 

- ระบบบนัทกึขอ้มลูของนกัเรียน

ตำมแบบฟอรม์ของ

กระทรวงศึกษำธกิำร 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 3  

กระบวนกำรจดักำรเรียน

กำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น

ส ำคญั 

             3.1 จดัการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิดและปฏบิตัิจริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

ในการด าเนินชีวติ 

ค าอธิบาย 

             จดักิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถำนศึกษำที่เนน้

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริง  มแีผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถ

น ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง  มรูีปแบบกำรจดักำรเรียนรูเ้ฉพำะส ำหรบัผูท้ี่มคีวำมจ ำเป็น  และตอ้งกำร

ควำมช่วยเหลอืพเิศษ  ผูเ้รียนไดร้บักำรฝึกทกัษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองคค์วำมรู ้

น ำเสนอผลงำน  และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั 

ประเด็นพจิารณา 

              3.1.1 จ ัดกิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ต ัวชี้ วดัของหลกัสูตร

สถำนศึกษำ (1.1) 

                 - กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนกลุม่ 

                 - โครงงำน 

                 - กิจกรรมบูรณำกำร 

              3.1.2  เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง (1.1) 

                 - กิจกรรมทกัษะชวีติ / โครงงำน / กิจกรรมบูรณำกำร 

              3.1.3  มแีผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถน ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง (1.2) 

                 -  แผนกำรจดักำรเรียนรูทุ้กรำยวชิำ 

              3.1.4  ครูจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บักำรฝึกทกัษะ แสดงควำม

คิดเหน็ สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน (1.4)  

                 -  กิจกรรมสปัดำหว์นัวทิยำศำสตร ์

                 -  กิจกรรมทกัษะชวีติ 

                 -  โครงงำน 

                 -  กิจกรรมบูรณำกำร 

                 -  กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนกำรกำรท ำงำนกลุ่ม 

                 -  กิจกรรมกำรเรียนรูใ้นแต่ละกลุม่สำระ 

              3.1.5  ครูจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้

(1.5) 

                 -  กิจกรรมสปัดำหว์นัวทิยำศำสตร ์

                 -  กิจกรรมทกัษะชวีติ 

                 -  โครงงำน 

                 -  กิจกรรมบูรณำกำร 

                 -  กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนกำรกำรท ำงำนกลุ่ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่

เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

          3.2  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ มีกำรใชส้ื่อ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรูร้วมท ัง้ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู ้ โดย

สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

ประเด็นพจิารณา 

            3.2.1 มกีำรใชส้ื่อในกำรจดักำรเรียนรู ้ (2.1) 

            -  สื่อของจริง 

            -  สื่อส ำเร็จรูป / สื่อสิ่งพมิพ ์/ เครื่องมอื / เกมกำรศึกษำ 

            3.2.2  มกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรจดักำรเรียนรู ้(2.1) 

            -  สื่อ Smart Classroom 

            -  โปรแกรมเสริมทกัษะกำรเรียนรู ้เช่น Kahoot / Wordsearch / คณิตคิดเร็วจำก

คอมพวิเตอร ์/ โปรแกรม Power Point / โปรแกรม Paint 

            3.2.3  ใชแ้หลง่เรียนรูร้วมท ัง้ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู ้(2.2) 

            -  กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรง / กิจกรรมทศันศึกษำ 

            3.2.4  สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

(2.3) 

            -  กำรท ำโครงงำน 

            -  กิจกรรมบูรณำกำร 

            -  กิจกรรมกำรเรียนรูใ้นแต่ละกลุม่สำระ 

            3.2.5  เปิดโอกำสใหผู้ป้กครอง หรือผูเ้ชยีวชำญมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้ผ่ำนสือ่ 

วธิีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย  เพื่อประโยชนต่์อกำรจดักำรเรียนรู ้ (2.2) 

            -  ปรำชญช์ำวบำ้น 

           3.3 มกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียนเชิงบวก  ครูผูส้อนมีกำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน  โดยเนน้

กำรมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก  ใหเ้ดก็รกัครู  ครูรกัเดก็  และเดก็รกัเดก็  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้ สำมำรถ

เรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

ประเด็นพจิารณา 

          3.3.1  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน  (3.1) 

          -  จดัป้ำยนิเทศควำมรู ้

          -  จดัมมุกำรเรียนรู ้ มมุจดัแสดงผลงำนนกัเรียน 

          -  หอ้งเรียนสะอำด  จดัเวรประจ ำวนั  แบ่งหนำ้ที่รบัผดิชอบ 

          3.3.2  ครูผูส้อนมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก  (3.1) 

          -  ครูพูดจำไพเรำะ / แต่งกำยสุภำพเหมำะสม 

          -  สรำ้งควำมอบอุ่น ควำมรูส้กึที่ดใีหแ้ก่นกัเรียน 

          -  กำรสื่อสำรในช ัน้เรียนระหว่ำงครูกบันกัเรียนที่ดต่ีอกนั 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

           3.3.3  เดก็รกัครู / ครูรกัเดก็ / เดก็รกัเดก็  (3.2) 

          -  กำรท ำงำนกลุม่ร่วมกนั / ควำมมนี ำ้ใจ 

          -  ควำมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

          -  กำรช่วยเหลอืคุณครู 

         3.3.4  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้ (3.2) 

          -  มเีจตคติที่ดต่ีอกำรเรียนรู ้/ แสวงหำควำมรูแ้ละคน้หำค ำตอบ 

          -  มคีวำมกระตือรือลน้สนใจใฝ่รู ้ดว้ยตนเอง 

          -  เมือ่เกิดขอ้สงสยัก็จะซกัถำม 

          -  สำมำรถตดัสนิใจในเรื่องงำ่ยๆอย่ำงมเีหตุผล 

          3.3.5  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรใหผู้เ้รียนสำมำรถเรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข (3.1 , 

3.2) 

          -  ครูมีกำรจดักระบวนกำรเรียนรูท้ี่หลำกหลำย  เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนมีกำรเรียนรู ้

ตลอดเวลำ 

          3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน   

มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ  มขี ัน้ตอน โดยใชเ้ครื่องมอื

และวธิีกำรวดัและประเมนิผลที่เหมำะสมกบัเป้ำหมำยในกำรจดักำรเรียนรู ้  และ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

แก่ผูเ้รียนเพื่อน ำไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา 

          3.4.1  มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ (4.1) 

           -  กำรสอบวดัผลตำมตวัชี้วดั  กำรสอบระหว่ำงภำค  กำรสอบปลำยภำค 

           -  กำรสอบ Pre-Test , กำรสอบ RT , กำรสอบ NT ,  กำรสอบ O-Net 

           3.4.2  มกีำรน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน  (4.1 , 4.2) 

           -  สอนซ่อมเสริม (เชำ้-เยน็) 

           -  ติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 

           -  ติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 

           -  ติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET 

           -  กิจกรรมยำมเชำ้ 

           -  แบบฝึกหดัเสริมทุกวนัศุกร ์

           -  ท ำวจิยั  Case Study 

           3.4.3  มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ (4.1) 

           -  แบบประเมนิ 

           -  สมดุแจง้ผลกำรเรียน 

           -  ปพ. 5, ปพ.8 และแบบสอบถำ 



 

 
 

มาตรฐาน ค าอธิบาย และประเด็นพจิารณา 

           3.4.4  มขี ัน้ตอนกำรใชเ้ครื่องมอืและวิธีกำรวดัประเมนิผลที่เหมำะสมกบัเป้ำหมำยในกำร

จดักำรเรียนรู ้ (4.2) 

           -  กำรวเิครำะหข์อ้สอบ 

           -  เกณฑก์ำรใหค้ะแนนแต่ละรำยวชิำ 

           3.4.5  ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้(4.4) 

           -  วจิยัในช ัน้เรียน 

           -  Case Study 

           3.5  มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำร

เรียนรู ้  

            ครูและผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งร่วมกนัแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์รวมท ัง้ใหข้อ้มูล

ป้อนกลบัเพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา 

         3.5.1  ครูและผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งร่วมกนัแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ (5.1) 

         3.5.2  กำรประชุมครูท ัง้คณะ / ประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรูเ้พื่อต่อยอดและขยำยผลจำก

กำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำ ศึกษำดูงำน (5.1) 

         3.5.3  กำรท ำ MOU ในโครงกำรวิจยัและพฒันำหลกัสูตรน ำร่องวิทยำศำสตร ์ ที่เนน้กำร

คิด อ่ำน เขยีนและแกป้ญัหำ ส ำหรบัครูในระดบัช ัน้ประถมศึกษำ (5.1) 

         3.5.4  โรงเรียนสมำคมสตรีไทย เป็นเครือขำ่ยสถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร ์ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยัและมหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ น ำนกัศึกษำฝึกปฏบิตัิกำรวชิำชพี  (5.1) 

         3.5.5  ครูทุกคนมกีำรท ำงำนวจิยัในช ัน้เรียน ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง ท ำใหค้รูไดพ้ฒันำและ

ส่งเสริมผูเ้รียนที่ใหม้ปีระสทิธิภำพ (5.2) 

         3.5.6 ครูพฒันำจดักำรเรียนรู ้โดยใชส้ถำนกำรณ์ ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่ เกิดขึ้นจริง

เพื่อพฒันำกำรจดักำรเรียนรูไ้ดเ้หมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง (5.1) 

         3.5.7  ครูมกีำรออกแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผูเ้รียนดำ้นกำรจดักระบวนกำรเรียนกำร

สอนใหเ้ป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อน ำไปใชใ้นกำรพฒันำกำรวดักำรเรียนรู ้(5.2) 

 

 

 

 

 



 

 
 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.1 จดัการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิดและปฏบิตัิจริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

   จ ัดกิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำนกำร

เรียนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถำนศึกษำที่เนน้

ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด

และปฏิบตัิจริง  มีแผนกำรจ ัดกำรเรียนรูท้ี่

สำมำรถน ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง  มรูีปแบบกำร

จดักำรเรียนรูเ้ฉพำะส ำหรบัผูท้ี่มีควำมจ ำเป็น  

และตอ้งกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ  ผู เ้รียน

ไดร้ ับกำรฝึกทกัษะแสดงออก แสดงควำม

คิดเห็น สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน  และ

สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั 

  1. จดักิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำน

กำรเรียนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

  2.  เนน้ใหผู้ เ้รียนไดเ้รียนรู ้ โดยผ่ำน

กระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง 

  3.  มีแผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถ

น ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง 

  4.  ครูจ ัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน

เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บักำรฝึกทกัษะ แสดงควำม

คิดเหน็ สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน 

 5.  ครูจ ัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่

สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 4  ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 3  ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 2  ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 1  ขอ้ 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

      ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหลง่

เ รี ยน รู ้ที่ เ อื้ อ ต่อกำร เรี ยน รู ้  มีก ำรใชส้ื่ อ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหลง่เรียนรูร้วมท ัง้

ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดั  กำรเรียนรู ้ 

โดยสรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหำควำมรูด้ว้ย

ตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

  1. มกีำรใชส้ื่อในกำรจดักำรกำรเรยีนรู ้

  2.  มกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำร

จดักำรเรยีนรู ้

  3.  ใชแ้หลง่เรียนรูร้วมท ัง้ภูมปิญัญำ

ทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู ้

 4.  สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รยีนไดแ้สวงหำควำมรู ้

ดว้ยตนเองจำกสือ่ที่หลำกหลำย 

 5.  เปิดโอกำสใหผู้ป้กครอง หรือผูเ้ชยีว

ชำญมำถำ่ยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้ผำ่นสื่อ 

วธิีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย  เพือ่

ประโยชนต่์อกำรจดักำรเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 4  ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 3  ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 2  ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 1  ขอ้ 

  

 

3.3  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 

 ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

    มีก ำรบริหำรจ ัดกำรช ั้น เ รี ยนเชิงบวก  

ครูผูส้อนมีกำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน  โดย

เนน้กำรมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก  ใหเ้ด็กรกัครู  

ครูรกัเดก็  และเดก็รกัเดก็  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้ 

สำมำรถเรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

 1.  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน 

 2.  ครูผูส้อนมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 

 3.  เดก็รกัครู / ครูรกัเดก็ / เดก็รกัเดก็ 

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 4  ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 3  ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 2  ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 1  ขอ้ 

  

 



 

 
 

 

 

3.3  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก (ต่อ) 

 ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

 4.  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้

 5.  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรใหผู้เ้รยีน

สำมำรถเรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

  

 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

   ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ 

และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน มกีำรตรวจสอบและ

ประเมินคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็น

ระบบ มขี ัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวิธีกำรวดั

และประเมนิผลที่เหมำะสมกบัเป้ำหมำยในกำร

จดักำรเรียนรู ้และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน

เพื่อน ำไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้

 1.  มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพ

กำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ 

 2.  มกีำรน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

 3. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

กำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ 

 4. มขี ัน้ตอนกำรใชเ้ครื่องมอืและวธิีกำรวดั

ประเมินผลที่ เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำร

จดักำรเรียนรู ้

 5.  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผู เ้รียนไปใช ้

พฒันำกำรเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 4  ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 3  ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 2  ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 1  ขอ้ 

  

 

 

 



 

 
 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา ระดบัคณุภาพ เกณฑค์ณุภาพ 

     มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มูล

ป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำร

เรียนรู  ้ครูและผูม้ีส่วนเกี่ ยวขอ้งร่วมกัน

แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์รวมท ัง้ให ้

ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อน ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุง

และพฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้

 1. ครูและผูส่้วนเกี่ยวขอ้งร่วมกนั

แลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 

 2. กำรประชมุครูท ัง้คณะ / ประชมุกลุม่

สำระกำรเรียนรูเ้พือ่ต่อยอดและขยำยผลจำก

กำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำ ศกึษำดูงำน 

  3. กำรท ำ MOU ในโครงกำรวจิยัและ

พฒันำหลกัสูตรน ำร่องวทิยำศำสตร ์ ที่เนน้

กำรคิด อ่ำน เขยีนและแกป้ญัหำ ส ำหรบัครูใน

ระดบัช ัน้ประถมศึกษำ 

  4. โรงเรยีนสมำคมสตรีไทย เป็นเครือขำ่ย

สถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร ์จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยัและมหำวทิยำลยัรำชภฎัสวน

สุนนัทำ น ำนกัศกึษำฝึกปฏบิตัิกำรวชิำชพี 

 5. ครูทุกคนมกีำรท ำงำนวจิยัในช ัน้เรยีน ปี

กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ท  ำใหค้รูไดพ้ฒันำและ

ส่งเสริมผูเ้รียนที่ใหม้ปีระสทิธิภำพ 

 6. ครูพฒันำจดักำรเรียนรู ้โดยใช ้

สถำนกำรณ์ ขำ่วสำร เหตกุำรณต่์ำง ๆ ที่ 

เกิดขึ้นจริงเพื่อพฒันำกำรจดักำรเรียนรูไ้ด ้

เหมำะสมจำกสถำนกำรณจ์ริง 

 7. ครูมกีำรออกแบบส ำรวจควำมพงึ  

พอใจของผูเ้รียนดำ้นกำรจดักระบวนกำรเรียน

กำรสอนใหเ้ป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่น ำไปใชใ้น

กำรพฒันำกำรวดักำรเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำครบทุกขอ้ 

ดเีลศิ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 4  ขอ้ 

ด ี ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 3  ขอ้ 

ปำนกลำง ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 2  ขอ้ 

ก ำลงัพฒันำ ด ำเนินกำรตำมประเดน็กำรพจิำรณำได ้ 1  ขอ้ 

  

 



 

 
 

 

การก าหนดเกณฑค์ณุภาพของรายละเอยีดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐาน  รายละเอยีด ประเด็นพจิารณา  และเกณฑค์ณุภาพ ค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 

ผลกำรประเมนิ 3 ปียอ้นหลงั 

 
 

2550 2555 2558 

ไดม้ำตรฐำน ดมีำก ดมีำก 

ยอดเยี่ยม 

3.1 จดัการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิดและปฏบิตัจิริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น

การด าเนินชีวติ 

ประเด็นพจิารณา 

      1. จดักจิกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตร

สถำนศึกษำ 

      2.  เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ โดยผำ่นกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง 

      3.  มแีผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถน ำไปจดักจิกรรมไดจ้ริง 

      4.  ครูจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บักำรฝึกทกัษะ แสดงควำม

คิดเหน็ สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน 

      5.  ครูจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั

ได ้

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

ประเด็นพจิารณา 

      1. มกีำรใชส้ื่อในกำรจดักำรกำรเรยีนรู ้

      2.  มกีำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรจดักำรเรยีนรู ้

      3.  ใชแ้หลง่เรยีนรูร้วมท ัง้ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู ้

      4.  สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย 

      5.  เปิดโอกำสใหผู้ป้กครอง หรอืผูเ้ชยีวชำญมำถำ่ยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้

ผ่ำนสื่อ วธิีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย  เพื่อประโยชนต่์อกำรจดักำรเรยีนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 

3.3 มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 

ประเด็นพจิารณา 

      1.  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน 

      2.  ครูผูส้อนมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 

      3.  เดก็รกัครู / ครูรกัเดก็ / เดก็รกัเด็ก 

      4.  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้

      5.  ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรใหผู้เ้รียนสำมำรถเรียนรูร่้วมกนัอยำ่งมคีวำมสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ประเด็นพจิารณา 

       1.  มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ 

       2.  มกีำรน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

       3. มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ 

       4. มขี ัน้ตอนกำรใชเ้ครื่องมอืและวธิีกำรวดัประเมนิผลที่เหมำะสมกบัเป้ำหมำยใน

กำรจดักำรเรยีนรู ้

       5.  ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้

ดเียี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการ

เรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา 

       1. ครูและผูส่้วนเกี่ยวขอ้งร่วมกนัแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 

       2. กำรประชมุครูท ัง้คณะ / ประชมุกลุม่สำระกำรเรียนรูเ้พือ่ต่อยอดและขยำยผล

จำกกำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำ ศึกษำดูงำน 

       3. กำรท ำ MOU ในโครงกำรวจิยัและพฒันำหลกัสูตรน ำร่องวิทยำศำสตร ์ ที่เนน้

กำรคิด อ่ำน เขยีนและแกป้ญัหำ ส ำหรบัครูในระดบัช ัน้ประถมศึกษำ 

       4. โรงเรียนสมำคมสตรีไทย เป็นเครอืขำ่ยสถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร ์

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยัและมหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนสุนนัทำ น ำนกัศึกษำฝึก

ปฏบิตัิกำรวชิำชพี 

ดเียี่ยม 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบั 

       5. ครูทุกคนมกีำรท ำงำนวจิยัในช ัน้เรียน ปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง ท  ำใหค้รู

ไดพ้ฒันำและส่งเสริมผูเ้รียนที่ใหม้ปีระสทิธิภำพ 

       6. ครูพฒันำจดักำรเรียนรู ้โดยใชส้ถำนกำรณ์ ขำ่วสำร เหตุกำรณต่์ำง ๆ 

ที่ เกิดขึ้นจริงเพือ่พฒันำกำรจดักำรเรียนรูไ้ดเ้หมำะสมจำกสถำนกำรณจ์ริง 

       7. ครูมกีำรออกแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผูเ้รียนดำ้นกำรจดั

กระบวนกำรเรียนกำรสอนใหเ้ป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่น ำไปใชใ้นกำรพฒันำกำร

วดักำรเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปผลการวเิคราะหม์าตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

รายละเอยีดที่ 3.1 จดักำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 จ ัดกำรเรียนรู ้

ผ่ำนกระบวน 

ก ำ ร คิ ด แ ล ะ

ปฏบิตัิจริง และ

สำมำรถน ำไป

ประยุกต ์

ใชใ้นกำรด ำเนิน

ชวีติ 

 

      เป็นกระบวนกำรจดักำรเรียน 

กำรสอนตำมมำตรฐำนและตวัชี้วดัของ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ สรำ้งโอกำสให ้

ผู เ้รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรูผ้่ำน

กระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริง มีกำร

บริหำรจ ัดกำรช ัน้เรียนเชิงบวกสรำ้ง

ปฏิส ัมพ ันธ์ที่ ดีค รู รู ้จ ัก ผู ้เ รี ยนเ ป็น

รำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและ

ประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ

ผลมำพ ัฒนำผูเ้รียน รวมท ั้ง ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละน ำผลที่ไดม้ำให ้

ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรุง

กำรจดักำรรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้

ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถำนศึกษำที่เนน้

ใ ห ้ ผู ้ เ รี ย น ไ ด ้ เ รี ย น รู ้  โ ด ย ผ่ ำ น

กระบวนกำรคิดและปฏิบ ัติ จ ริ ง  มี

แผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถน ำไป

จดักิจกรรมไดจ้ริงมรูีปแบบกำรจดักำร

เรียนรูเ้ฉพำะส ำหรบัผูท้ี่มีควำมจ ำเป็น

และต ้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ

ผูเ้รียนไดร้บักำรฝึกทกัษะแสดง แสดง

ควำมคิดเห็น สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอ

ผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติได ้

  ค รู ผู ส้อนจัดกำร เรี ยน รูผ้่ ำน

กระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริง 

และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใชใ้น

กำรกำรด ำเนินชวีติ เป็นไปตำม 

ประเดน็พจิำรณำ 

   3.1.1 จ ัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตวัชี้วดั

ของหลกัสูตรสถำน 

ศึกษำ 

   3.1.2  เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ 

โดยผ่ ำนกระบวนกำรคิดและ

ปฏบิตัิจริง 

    3.1.3  มแีผนกำรจดักำรเรียนรู ้

ที่สำมำรถน ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง 

    3.1.4  ครูจดักระบวนกำรเรยีน

กำรสอนเพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บักำร

ฝึกทกัษะ แสดงควำมคิดเหน็ สรุป

องคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน 

   3.1.5  ครูจดักระบวนกำรเรียน

ก ำ ร ส อ น ที่ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป

ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัได ้

                  

 

  ครูผูส้อนจดักำรเรียนรู ้

ผ่ำนกระบวน 

กำรคิดและปฏิบตัิจริง 

แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป

ประยุกต์ใชใ้นกำรกำร

ด ำเนินชีวิต ตำมประเดน็

พจิำรณำครบท ัง้ 5 ขอ้ 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลย ีและแหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 ใชส้ื่อ เทคโนโลยี

สำรสนเทศ และ

แหลง่เรียนรู ้

  สำรสนเทศและแหล่งเรียนรูร้วมท ัง้

ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำร

เรียนรู ้โดยสรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนได ้

แสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสื่อที่

หลำกหลำย 

  ครูใชส้ื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และแหล่ ง เ รี ยน รู ้เ ป็ น ไปตำม

ประเดน็พจิำรณำ 

  3.2.1 มกีำรใชส้ื่อในกำรจดักำร

กำรเรียนรู ้

   3 . 2 . 2   มีก ำรใช เ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศในกำรจดักำรเรียนรู ้

   3.2.3  ใชแ้หล่งเรียนรูร้วมท ัง้

ภูมิป ัญญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำร

จดักำรเรียนรู ้

   3.2.4  สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนได ้

แสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสื่อ

ที่หลำกหลำย 

   3.2.5 เปิดโอกำสใหผู้ป้กครอง 

หรือผูเ้ชยีวชำญมำถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ควำมรู ้ผ่ำนสื่อ 

วธิีกำร และกระบวน 

กำรที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน ์

ต่อกำรจดักำรเรียนรู ้

 

  ครูใชส้ื่ อ เทคโน โลยี

สำรสนเทศและแหล่ง

เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม

ประเด็นพิจำรณำครบท ัง้ 

5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอยีดที่ 3.3  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 มี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร

จดักำรช ัน้เรียนเชิง

บวก 

 

  ครูผู ส้อนมีกำรบริหำรจ ัดกำรช ัน้

เรียน โดยเนน้กำรมีปฏิสมัพนัธ์เชิง

บวก ใหเ้ดก็รกัครู ครูรกัเดก็ และเด็ก

ร ักเด็ก เด็กร ักที่จะเรียนรู ้สำมำรถ

เรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

 

  ครูมีกำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน

เชิงบวก  เ ป็นไปตำม ประเด็น

พจิำรณำ 

  3.3.1  ครูผู ส้อนมีกำรบริหำร

จดักำรช ัน้เรียน 

  3.3.2  ครูผูส้อนมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิ

บวก 

   3.3.3  เด็กรกัครู / ครูรกัเด็ก / 

เดก็รกัเดก็ 

  3.3.4  เดก็รกัที่จะเรียนรู ้

  3.3.5  ครูผู ส้อนมีกำรบริหำร

จ ัดกำรใหผู้เ้รียนสำมำรถเรียนรู ้

ร่วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

  ครูมกีำรบริหำรจดักำร

ช ัน้เรียนเชิงบวก เป็นไป

ตำม ประเด็นพิจำรณำ 

ครบท ัง้ 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

  ตรวจสอบและ

ป ร ะ เ มิน ผู ้เ รี ยน

อ ย่ ำ ง เ ป็ น ร ะบบ 

แ ล ะ น ำ ผ ล ม ำ

พฒันำผูเ้รียน 

  มีก ำ ร ต ร ว จสอบแล ะปร ะ เมิน

คุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็น

ระบบ มขี ัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและ

วิธีกำรวดัและประเมนิผลที่เหมำะสม

กบัเป้ำหมำยในกำรจดักำรเรียนรู ้และ

ให ข้ อ้มูลย อ้นกล ับแก่ผู เ้รียนเพื่อ

น ำไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้

 

  ครูมีตรวจสอบและประเมิน

ผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล

มำพ ัฒนำ ผู เ้ รี ยน  เ ป็ น ไปตำม 

ประเดน็พจิำรณำ 

  3.4.1  มีก ำ รตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรู ้

อย่ำงเป็นระบบ 

  3.4.2  มีก ำรน ำผลมำพ ัฒนำ

ผูเ้รียน 

  3.4.3  มีก ำ รตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรู ้

อย่ำงเป็นระบบ 

  3.4.4  มขี ัน้ตอนกำรใชเ้ครื่องมอื

แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร ว ัด ปร ะ เ มินผลที่

เ หมำะสมกับเ ป้ำหมำยในกำร

จดักำรเรียนรู ้

   3.4.5  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รียนไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู ้

  ครูมกีำรบริหำรจดักำร

ช ัน้เรียนเชิงบวก เป็นไป

ตำม ประเด็นพิจำรณำ 

ครบท ัง้ 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรู  ้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีด ค าอธิบาย ประเด็นพจิารณา เกณฑค์ณุภาพ 

 มีกำรแลกเปลี่ยน

เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ใ ห ้

ข ้อ มู ล ป้ อ นกล ับ

เพื่อปรบัปรุง และ

พฒันำกำรจดักำร

เรียนรู ้

  ค รู แ ล ะ ผู ้มี ส่ ว น ร่ วม เ กี่ ย วข อ้ ง 

ร่ วมกันแลก เปลี่ ยนคว ำม รู ้แ ล ะ

ประสบกำรณ์ รวมท ัง้ขอ้มูลป้อนกลบั

เพื่ อน ำ ไปใช ใ้นกำรปรับป รุงและ

พฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้

  ครูมกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ

ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปร ับปรุง 

และพ ัฒนำกำรจ ัดกำร เรียนรู ้ 

เป็นไปตำม ประเดน็พจิำรณำ 

  3.5.1  ครูและผูส่้วนเกี่ยวขอ้ง

ร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์ 

  3.5.2  กำรประชุมครูท ัง้คณะ / 

ประชมุกลุม่สำระกำรเรียนรูเ้พือ่ต่อ

ยอดและขยำยผลจำกกำรเขำ้ร่วม

อบรมสมัมนำ ศึกษำดูงำน 

  3 . 5 . 3   ก ำ ร ท ำ  MOU ใ น

โครงกำรวิจยัและพฒันำหลกัสูตร

น ำร่องวทิยำศำสตร ์ ที่เนน้กำรคิด 

อ่ำน เขียนและแกป้ญัหำ ส ำหรบั

ครูในระดบัช ัน้ประถมศึกษำ 

  3.5.4  โรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

เป็นเครือขำ่ยสถำนศึกษำของคณะ

คุรุสภำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

และมหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนั

ทำ  น ำนักศึกษำฝึกปฏิบ ัติกำร

วชิำชพี 

  3.5.5  ครูทุกคนมีกำรท ำงำน

วิจยัในช ัน้เรียน ปีกำรศึกษำละ 1 

เ รื่ อ ง  ท ำ ให ้ค รู ได ้พ ัฒนำและ

ส่งเสริมผูเ้รียนที่ใหม้ปีระสทิธิภำพ 

  3.5.6 ครูพฒันำจดักำรเรียนรู ้

โดย ใช ้สถ ำนก ำ รณ์  ข่ ำ วส ำ ร 

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้นจริง

  ค รูและผู ม้ีส่ วน ร่ วม

เ กี่ ย ว ข ้อ ง  ร่ ว ม กั น

แลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์ รวมท ั้ง

ข ้อ มู ล ป้ อ นกล ับ เ พื่ อ

น ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุง

และพ ัฒนำกำรจ ัดกำร

เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม

ประเด็นพิจำรณำท ัง้ 7 

ขอ้ 



 

 
 

เพื่อพฒันำกำรจดักำรเรียนรูไ้ด ้

เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง 

  3.5.7  ครูมกีำรออกแบบส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผูเ้รียนดำ้นกำร

จดักระบวนกำรเรียนกำรสอนให ้

เป็นขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อน ำไปใชใ้น

กำรพฒันำกำรวดักำรเรียนรู ้



 

 
 

 

วธิีการรวบรวมขอ้มลู หลกัฐาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

รายละเอยีดที่ 3.1   จดักำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติ 

ค าอธิบาย             เป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถำนศึกษำ สรำ้งโอกำสให ้

ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง มกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียนเชิงบวกสรำ้งปฏิสมัพนัธท์ี่ดคีรูรูจ้กั

ผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน รวมท ัง้ร่วมกนั

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละน ำผลที่ไดม้ำใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรุ งกำรจดักำรรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตวัชี้วดัของ

หลกัสูตรสถำนศึกษำที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง มแีผนกำรจดักำรเรียนรูท้ี่สำมำรถน ำไปจดั

กิจกรรมไดจ้ริงมรูีปแบบกำรจดักำรเรียนรูเ้ฉพำะส ำหรบัผูท้ี่มคีวำมจ ำเป็นและตอ้งกำรควำมช่วยเหลือพเิศษผูเ้รียนไดร้บักำรฝึก

ทกัษะแสดง แสดงควำมคิดเหน็ สรุปองคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได  ้

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

  1. จดักิจกรรมกำรเรียนรูต้ำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตวัชี้วดัของ

หลกัสูตรสถำนศึกษำ 

   - กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยผ่ำน

กระบวนกำรท ำงำนกลุม่ 

   - โครงงำน 

   - กิจกรรมบูรณำกำร 

ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม

ประเด็นพิจำรณำ ขอ้ 

1-5 ไดอ้ย่ำงครบถว้น 

 1. จ ัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรูต้วัชี้สดั

ของหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

 2. จ ัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

โดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 

โครงงำน โครงกำร และกิจกรรม

บูรณำกำรมแีผนกำรท ำโครงงำน 

โครงกำร และกิจกรรมบูรณำกำร 

 3. เ ขียนแผนกำรจ ัดกำร

เรียนรูใ้นกำรสอน โครงกำร และ

กิจกรรมบูรณำกำร 

1. แผนงำนกำรท ำ โครงงำน โครงกำร และ

กิจกรรมบูรณำกำร 

2. แผนกำรเรียนรูร้ำยวชิำ 

3. ผลงำนนกัเรียน 

4. ภำพถ่ำย 

 2 เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ โดย

ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิ

จริง 

  -  กิ จ ก ร ร ม ท ัก ษ ะ ชี วิ ต  / 

โครงงำน / กิจกรรมบูรณำกำร 

  1 .  แ ผ น ง ำ น โค ร งก ำ ร 

กิจกรรมทกัษะชีวิต กิจกรรม

บูรณำกำร 

 2. เอกสำรประกอบกำรท ำ

กิจกรรมทกัษะชีวิต บนัทึกกำร

ท ำงำนกลุ่ม กำรสรุปผลกำร

ท ำงำน 

1. ค ำส ัง่แต่งตัง้คณะท ำงำน 

2 .  ส รุปผล กิจกรรมท ักษะชีวิต  และ

กิจกรรมบูรณำกำร 

3. ผลงำนนกัเรียน 

4. ภำพถ่ำย 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.1   จดักำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบิตัิจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติ (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

  3. มีแผนกำรจ ัดกำรเรียนรูท้ี่

สำมำรถน ำไปจดักิจกรรมไดจ้ริง 

  -  แผนกำรจ ัดกำรเรียนรูทุ้ก

รำยวชิำ 

 

  1. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้

ครอบคลุมตำมตวัชี้วดัทุก

รำยวชิำ 

 2. บนัทกึผลกำรจดักำร

เรียนรู ้(บนัทกึหลงัสอน) 

 3. บนัทกึผลกำรส่งแผนกำร

จดักำรเรยีนรู ้

 4. กำรนิเทศกำรสอน 

1. แผนกำรจดักำรเรียนรู ้

2. บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้(บนัทกึ

หลงัสอน) 

3. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน

รำยบุคคล 

4. ตำรำงนิเทศกำรสอน 

  4. ครูจดักระบวนกำรเรียนกำร

สอนเพื่อใหผู้ เ้รียนไดร้บักำรฝึก

ทกัษะ แสดงควำมคิดเห็น สรุป

องคค์วำมรู ้น ำเสนอผลงำน 

  -   กิ จ ก ร ร ม ส ั ป ด ำ ห์ ว ั น

วทิยำศำสตร ์

  -  กิจกรรมทกัษะชวีติ 

  -  โครงงำน  กิจกรรมบูรณำกำร 

  -  กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ดยใช ้

กระบวนกำรกำรท ำงำนกลุม่ 

  -  กิจกรรมกำรเรียนรูใ้นแต่ละ

กลุม่สำระ 

  1. แผนงำนกำรจดัโครงกำร 

โครงงำน กิจกรรมบูรณำกำร 

 2. แผนงำนแต่ละกลุม่สำระ

กำรเรียนรู ้

1. ค ำส ัง่แต่งตัง้คณะท ำงำน 

2. ผลงำนนกัเรียน / ผลงำนครู 

3. สรุปผลกำรท ำโครงกำร โครงงำน 

กิจกรรมทกัษะชีวิต และกิจกรรม

บูรณำกำร 

4 .  ส รุปผล ก ำ รด ำ เ นิ นง ำนตำม

แผนงำนแต่ละกลุม่สำระกำรเรียนรู ้

 

  5. ครูจดักระบวนกำรเรียนกำร

สอนที่สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ ำวนัได ้

 

  1. แผนงำนกำรจดัโครงกำร 

โครงงำน กิจกรรมบูรณำกำร 

 2. แผนงำนแต่ละกลุม่สำระ

กำรเรียนรู ้

 3. กจิกรรม Shop สนุก 

ส.ส.ท. 

1. ค ำส ัง่แต่งตัง้คณะท ำงำน 

2. สรุปผลด ำเนินงำนตำมแผนงำนแต่

ละกลุม่สำระกำรเรียนรู ้

3. สรุปผลด ำเนินงำน กิจกรรม Shop 

สนุก และกิจกรรมทกัษะชวีติ ส.ส.ท. 

4. ภำพถ่ำย  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.2   ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ 

 ค าอธิบาย      สำรสนเทศและแหลง่เรียนรูร้วมท ัง้ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้นกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยสรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนได ้

แสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเองจำกสือ่ที่หลำกหลำย 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

  1. มกีำรใชส้ื่อในกำร

จดักำรกำรเรียนรู ้

  -  สื่อของจริง 

  -  สื่อส ำเร็จรูป / สื่อ

สิ่งพิมพ ์/ เครื่องมอื / 

เกมกำรศึกษำ 

 

  ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ ขอ้ 1-5 ได ้

อย่ำงครบถว้น 

 1. บนัทกึกำรยมื-คืน 

สื่อกำรสอน 

 2. บนัทกึกำรใชห้อ้ง

ประกอบกำรต่ำงๆ อำท ิหอ้ง

วทิยำศำสตร ์หอ้งศูนย์

วทิยำกำร 

 3. บญัชสีื่อกำรสอนที่

ผลติโดยครู เช่น เกม 24 , 

เกมดำวชิี ่

1. แผนกำรจดักำรรู ้/ บนัทกึผลกำรจดักำร

เรียนรู ้

2. แบบบนัทกึกำรเรียนกำรสอนประจ ำวนัของ

แต่ละหอ้ง 

3. บนัทกึกำรยมื-คืนสื่อกำรสอน 

4. บนัทกึกำรใชห้อ้งประกอบกำรต่ำงๆ อำท ิ

หอ้งวทิยำศำสตร ์หอ้งศูนยว์ทิยำกำร 

5. บนัทกึผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล 

  2. มกีำรใชเ้ทคโนโลยี

ส ำ ร ส น เ ทศ ในก ำ ร

จดักำรเรียนรู ้

  -   สื่ อ  Smart 

Classroom 

 -  โ ป ร แก รม เ ส ริ ม

ทกัษะกำรเรียนรู ้เช่น 

Kahoot / 

Wordsearch / ค ณิต

คิ ด เ ร็ ว จ ำ ก

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  / 

โ ป ร แ ก ร ม  Power 

Point / โ ป ร แ ก ร ม 

Paint 

 

  1. บนัทกึกำรใชส้ือ่ 

Smart Classroom    

 2. ตำรำงกำรสอน / กำร

ใชห้อ้ง Computer 

1. แผนกำรจดักำรรู ้/ บนัทกึผลกำรจดักำร

เรียนรู ้

2. แบบบนัทกึกำรเรียนกำรสอนประจ ำวนัของ

แต่ละหอ้ง 

3. บนัทกึผลกำรนิเทศกำรสอน 

4. เกียรตบิตัรนกัเรียนที่ไดร้บัจำกกำรแขง่ขนั 

โปรแกรม Word search , Microsoft Power 

Point , คณิตคิดเร็ว ดว้ยโปรแกรม CAI และ

กำรวำดภำพดว้ย Paint ของแต่ละกลุม่สำระ

กำรเรียนรู ้ 

5. ผลงำนนกัเรยีน 

6. รำงวลั / เกยีรติบตัร จำกกำรแขง่ขนั

ภำยนอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.2   ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  และแหลง่เรยีนรูท้ี่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ 

 ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

  3. ใชแ้หลง่เรยีนรูร้วมท ัง้

ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นมำใชใ้น

กำรจดักำรเรยีนรู ้

  -  กำรเรยีนรูจ้ำก

ประสบกำรณ์ตรง / กิจกรรม

ทศันศึกษำ 

  1. บนัทกึควำมสมัพนัธ์

ชมุชนสู่โรงเรียนและ

ควำมสมัพนัธโ์รงเรยีนสู่

ชมุชน 

 2. กจิกรรมทศันศึกษำ 

 3. จดักิจกรรมกำร

เรียนรูโ้ดยกระบวนกำรกลุม่

โครงงำน โครงกำร กจิกรรม

บูรณำกำร 

1. สรุปผลกำรจดักิจกรรมทศันศึกษำ 

2. บนัทกึควำมสมัพนัชมุชนสู่โรงเรยีนและ

ควำมสมัพนัธโ์รงเรยีนสู่ชมุชน 

3. สรุปผลโครงงำน โครงกำร กิจกรรมบูรณำ

กำร 

  4. สรำ้งโอกำสใหผู้เ้รียนได ้

แสวงหำควำมรูด้ว้ยตนเอง

จำกสื่อที่หลำกหลำย 

  -  กำรท ำโครงงำน 

  -  กิจกรรมบูรณำกำร 

  -  กิจกรรมกำรเรียนรูใ้น

แต่ละกลุม่สำระ 

 

  1. แผนงำนกำรจดั 

โครงงำน โครงกำร กจิกรรม

บูรณำกำร 

 2. แผนงำนแต่ละกลุม่

สำระกำรเรียนรู ้

 3. แผนกำรจดักำร

เรียนรู ้

1. สรุปผลกำรท ำ โครงงำน โครงกำร กิจกรรม

บูรณำกำร 

2. สรุปผลด ำเนินงำนตำมแผนงำนแต่ละกลุม่

สำระกำรเรียนรู ้

3. บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้

4. ผลงำนนกัเรยีน 

5. ภำพถำ่ย  

  5. เปิดโอกำสใหผู้ป้กครอง 

หรือผูเ้ชียวชำญมำถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ควำมรู ้ผ่ำนสื่อ 

วิธีกำร และกระบวนกำรที่

หลำกหลำย  เพื่อประโยชน์

ต่อกำรจดักำรเรียนรู ้

  -  ปรำชญช์ำวบำ้น 

  1. . บนัทกึ

ควำมสมัพนัธช์มุชนสู่

โรงเรียนและควำมสมัพนัธ์

โรงเรียนสู่ชมุชน 

 2.  บนัทกึกำรสอน

ศำสนำอิสลำมทุกวนัศุกร ์

1. บนัทกึควำมสมัพนัธช์มุชนสู่โรงเรียนและ

ควำมสมัพนัธโ์รงเรยีนสู่ชมุชน 

2. บนัทกึกำรสอนศำสนำอิสลำมทุกวนัศุกร ์

3. ภำพถำ่ย 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.3  มกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียนเชงิบวก 

ค าอธิบาย     ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำรช ัน้เรียน โดยเนน้กำรมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก ใหเ้ดก็รกัครู ครูรกัเดก็ และเดก็รกั

เดก็ เดก็รกัที่จะเรียนรู ้สำมำรถเรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

  1. ครูผูส้อนมกีำรบริหำรจดักำร

ช ัน้เรียน 

  -  จดัป้ำยนเิทศควำมรู ้

  -  จดัมมุกำรเรียนรู ้ มมุจดั

แสดงผลงำนนกัเรียน 

  -  หอ้งเรียนสะอำด  จดัเวร

ประจ ำวนั  แบ่งหนำ้ที่รบัผดิชอบ 

  ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ ขอ้ 1-5 ไดอ้ย่ำง

ครบถว้น 

 1. กำรนิเทศกำรสอน 

 2. แบบส ำรวจ ประเมนิควำม

พงึพอใจของผูเ้รียนที่มต่ีอกำรสอน

ของครู 

1. ป้ำยนิเทศ 

2. มมุกำรเรียนรู ้มมุแสดงผล

งำนนกัเรียน 

3. ตำรำงแบ่งหนำ้ทีเ่วร

ประจ ำวนั หนำ้ที่ รบัผดิชอบ 

4. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน

รำยบุคคล 

  2.    ครูผูส้อนมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิ

บวก 

  -  ครูพูดจำไพเรำะ / แต่งกำย

สุภำพเหมำะสม 

  -  สรำ้งควำมอบอุ่น ควำมรูส้กึที่

ดใีหแ้ก่นกัเรียน 

  -  กำรสื่อสำรในช ัน้เรียนระหวำ่ง

ครูกบันกัเรียนที่ดต่ีอกนั 

    กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดเีพื่อซมึ

ซบัสิ่งที่ดงีำมไวป้ฏบิตัิ                                          

  1. กำรนิเทศกำรสอน 

 2. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้

บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้

 3. แบบส ำรวจ ประเมนิควำม

พงึพอใจของผูเ้รียนที่มต่ีอกำรสอน

ของครู 

1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน 

2. แผนกำรจดักำรรู ้/ บนัทกึ

ผลกำรจดักำรเรียนรู ้

3. สรุปแบบส ำรวจ ประเมนิ

ควำมพงึพอใจของผูเ้รยีนที่มี

ต่อกำรสอนของครู 

3. เดก็รกัครู / ครูรกัเดก็ / เดก็รกั

เดก็ 

  -  กำรท ำงำนกลุม่ร่วมกนั / 

ควำมมนี ำ้ใจ 

  -  ควำมเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ ่

  -  กำรช่วยเหลอืคุณครู 

  1. สงัเกตกระบวนกำรกำร

ท ำงำนกลุม่ 

 2. สมดุบนัทกึจิตสำธำรณะ 

 3. สมดุบนัทกึควำมด ี

1. ผลงำนนกัเรยีน 

2. กำรเขยีนบนัทกึในสมดุ

บนัทกึจิตสำธำรณะ 

3. กำรเขยีนบนัทกึในสมดุ

บนัทกึควำมด ี

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.3  มีการบริหารจดัการชัน้เรียนเชิงบวก (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

4. เดก็รกัทีจ่ะเรียนรู ้

  -  มเีจตคติที่ดต่ีอกำร

เรียนรู ้/ แสวงหำควำมรู ้

และคน้หำค ำตอบ 

  -  มคีวำมกระตอืรอืรน้

สนใจใฝ่รู ้ดว้ยตนเอง 

  -  เมือ่เกิดขอ้สงสยัก็จะ

ซกัถำม 

  -  สำมำรถตดัสนิใจใน

เรื่องงำ่ยๆอย่ำงมเีหตผุล 

  1. กำรนิเทศกำรสอน 

 2. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้

บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้

1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล 

2. แผนกำรจดักำรรู ้/ บนัทกึผลกำรจดักำร

เรียนรู ้

3. ผลงำนนกัเรยีน 

5. ครูผูส้อนมกีำรบริหำร

จดักำรใหผู้เ้รียนสำมำรถ

เรียนรูร่้วมกนัอย่ำงมี

ควำมสุข 

  -  ครูมกีำรจดั

กระบวนกำรเรียนรูท้ี่

หลำกหลำย  เพือ่กระตุน้

ใหน้กัเรียนมกีำรเรียนรู ้

ตลอดเวลำ 

 

  1. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้

บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้

 2. กำรนิเทศกำรสอน 

1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล 

2. แผนกำรจดักำรรู ้/ บนัทกึผลกำรจดักำร

เรียนรู ้

3. สรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจกำรสอน

ของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รยีน 

ค าอธิบาย       มกีำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรจดักำรเรียนรูอ้ยำ่งเป็นระบบ มขี ัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวธิีกำร

วดัและประเมนิผลที่เหมำะสมกบัเป้ำหมำยในกำรจดักำรเรียนรู ้และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพื่อน ำไปใชพ้ฒันำกำรเรียนรู  ้

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1 .  มีก ำ รตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภำพกำรจดักำร

เรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ 

  -   ก ำ รสอบว ัดผลตำม

ตัวชี้ วดั  กำรสอบระหว่ำง

ภำค  กำรสอบปลำยภำค 

  -   ก ำ รสอบ  Pre-Test , 

กำรสอบ RT , กำรสอบ NT 

,  กำรสอบ O-Net 

  ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ ขอ้ 1-5 ได ้

อย่ำงครบถว้น 

 1. กำรสอบวดัผลตำมตวัชี้วดั   

 2. กำรสอบระหว่ำงภำค   

 3. กำรสอบปลำยภำค 

 4. กำรสอบ Pre-Test 

 5. กำรสอบ RT , NT และ 

O-Net 

 

1. ผลกำรสอบวดัผลตำมตวัชี้วดั   

2. ผลกำรสอบระหว่ำงภำค   

3. ผลกำรสอบปลำยภำค 

4. ผลกำรสอบ Pre-Test 

5. ผลกำรสอบ RT , NT และ O-Net 

 

2 .  มีก ำรน ำผลมำพ ัฒนำ

ผูเ้รียน 

  -  สอนซ่อมเสริม ( เชำ้ -

เยน็) 

  -  ติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 

  -  ติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 

  -  ติว ป. 6 เพื่อสอบ O-

NET 

  -  กิจกรรมยำมเชำ้ 

  -  แบบฝึกหดัเสริมทุกวนั

ศุกร ์

  -  ท ำวจิยั  Case Study 

  1. แบบฝึกหดัสอนซ่อมเสริม 

(เชำ้-เยน็) 

 2. แบบฝึกหดัติว ป. 3 เพื่อ

สอบ  NT 

 3. แบบฝึกหดัติว ป. 1 เพื่อ

สอบ  RT 

 4. แบบฝึกหดัติว ป. 6 เพื่อ

สอบ O-NET 

 5. แบบฝึกหดัเสริมทุกวนัศุกร ์

 6. กำรท ำวจิยัครูรำยบุคคล 

 7. Case Study 

1. แบบฝึกหดัสอนซ่อมเสริม (เชำ้-

เยน็) 

2. แบบฝึกหดัติว ป. 3 เพื่อสอบ  NT 

3. แบบฝึกหดัติว ป. 1 เพื่อสอบ  RT 

4. แบบฝึกหดัติว ป. 6 เพื่อสอบ O-

NET 

5. แบบฝึกหดัเสริมทุกวนัศุกร ์

6. กำรท ำวจิยัครูรำยบุคคล 

7. Case Study  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รยีน (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

3. มกีำรตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภำพกำร

จดักำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็น

ระบบ 

  -  แบบประเมนิ 

  -  สมดุแจง้ผลกำร

เรียน 

  -  ปพ. 5 

  -  ปพ. 8 

  -  แบบสอบถำม 

  1. แบบประเมนิควำมพงึ

พอใจของผูป้กครองต่อคุณภำพ

จดักำรศึกษำและคุณภำพผูส้อน 

 2. สมดุแจง้ผลกำรเรียน 

 3. ปพ. 5 

 4. ปพ. 8 

 5. แบบส ำรวจกำรปฏบิตัิงำน

ดำ้นกำรวดัและประเมนิผล 

 6. แบบส ำรวจกำรจดักำร

เรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

1. สรุปผลประเมนิควำมพงึพอใจของ

ผูป้กครองต่อคุณภำพจดักำรศึกษำและคุณภำพ

ผูส้อน 

2. สมดุแจง้ผลกำรเรียน 

3. ปพ. 5 

4. ปพ. 8 

5. สรุปผลกำรส ำรวจกำรปฏบิตัิงำนดำ้นกำรวดั

และประเมนิผล 

6. สรุปผลกำรส ำรวจกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้

ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

4 .  มี ข ั้น ต อ น ก ำ ร ใ ช ้

เครื่องมือและวิธีกำรวดั

ประเมินผลที่ เหมำะสม

กับ เ ป้ ำ ห ม ำ ย ในก ำ ร

จดักำรเรียนรู ้

  -  กำรวเิครำะหข์อ้สอบ 

  -  เกณฑก์ำรใหค้ะแนน

แต่ละรำยวชิำ 

  1. กำรวเิครำะหข์อ้สอบ 

 2. เกณฑก์ำรใหค้ะแนนแต่ละ

รำยวชิำ 

 

1. ผลกำรกำรวเิครำะหข์อ้สอบวดัผลปลำยภำค

เรียน 

2. เกณฑก์ำรใหค้ะแนนแต่ละรำยวชิำ 

 

5. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่

ผู เ้รียนไปใชพ้ฒันำกำร

เรียนรู ้

  -  วจิยัในช ัน้เรียน 

  -  Case Study 

  1. วจิยัในช ัน้เรียน 

 2. Case Study 

 3. สมดุแจง้ผลกำรเรียน 

1. วจิยัในช ัน้เรียน 

2. Case Study 

3. สมดุแจง้ผลกำรเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.4  มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้

ค าอธิบาย    ครูและผูม้ส่ีวนร่วมเกี่ยวขอ้ง ร่วมกนัแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ รวมท ัง้ขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่น ำไปใช ้

ในกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

1. ครูและผูส่้วนเกี่ยวขอ้ง

ร่วมกนัแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ ์

  ด ำเนินกำรตำมประเดน็

พจิำรณำ ขอ้ 1-7 ไดอ้ย่ำง

ครบถว้น 

 1. บนัทกึกำรประชมุยอ่ย 

 2. บนัทกึกำรประชมุกลุม่

สำระ 

1. บนัทกึกำรประชมุย่อย 

2. บนัทกึกำรประชมุกลุม่สำระ 

2 .  กำรประชุมครูท ั้งคณะ / 

ประชมุกลุม่สำระกำรเรียนรูเ้พือ่

ต่อยอดและขยำยผลจำกกำร

เขำ้ร่วมอบรมสมัมนำ ศึกษำดู

งำน 

  1. บนัทกึกำรประชมุครู 

ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

 2. บนัทกึกำรประชมุกลุม่

สำระ 

 3. บนัทกึกำรประชมุฝ่ำย 

1. บนัทกึกำรประชมุครู ของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย 

2. บนัทกึกำรประชมุกลุม่สำระ 

3. บนัทกึกำรประชมุฝ่ำย 

3. กำรท ำ MOU ในโครงกำรวจิยั

และพ ัฒนำหลกัสูตรน ำ ร่อง

วิทยำศำสตร์  ที่ เนน้กำรคิด 

อ่ ำ น  เ ขีย น แล ะ แก ้ป ัญหำ 

ส ำ ห ร ั บ ค รู ใ น ร ะ ด ั บ ช ั้ น

ประถมศึกษำ 

  1. บนัทกึท ำ MOU ใน

โครงกำรวจิยัและพฒันำ

หลกัสูตรน ำร่องวทิยำศำสตร ์ ที่

เนน้กำรคิด อ่ำน เขยีนและ

แกป้ญัหำ ส ำหรบัครูในระดบัช ัน้

ประถมศึกษำ ของโรงเรียน

สมำคมสตรีไทย ร่วมกบัสสวท. 

1. บนัทกึท ำ MOU ใน

โครงกำรวจิยัและพฒันำหลกัสูตร

น ำร่องวทิยำศำสตร ์ ทีเ่นน้กำรคิด 

อ่ำน เขยีนและแกป้ญัหำ ส ำหรบั

ครูในระดบัช ัน้ประถมศึกษำ ของ

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย ร่วม

กบัสสวท. 

2. แบบเรียนวทิยำศำสตร ์, 

คณิตศำสตร ์และคอมพวิเตอร ์

3. บนัทกึกำรนิเทศตำมผลกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนของคณะ

วทิยำกรผูเ้ชี่ยวชำญจำกสสวท. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายละเอยีดที่ 3.4  มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู ้(ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ 

วธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน 

4. โรงเรยีนสมำคมสตรี

ไทย เป็นเครือขำ่ย

สถำนศึกษำของคณะคุรุ

ศำสตร ์จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยัและ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวน

สุนนัทำ น ำนกัศกึษำฝึก

ปฏบิตัิกำรวชิำชพี 

  1. หนงัสอืส่งตวันิสติ นกัศึกษำ ฝึก

ปฏบิตัิกำรวชิำชพีของ จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยัและมหำวทิยำลยัรำชภฏั

สวนสุนนัทำ 

 2. บญัชลีงเวลำปฏบิตัิกำรฝึก

วชิำชพี 

 3. โครงกำรสอน 

 4. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้

1. หนงัสอืส่งตวันิสติ นกัศกึษำ ฝึก

ปฏบิตัิกำรวชิำชพีของ จฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลยัและมหำวทิยำลยัรำชภฏัสวน

สุนนัทำ 

2. บญัชลีงเวลำปฏบิตัิกำรฝึกวชิำชพี 

3. โครงกำรสอน 

4. แผนกำรจดักำรเรียนรู ้

5. ครูทกุคนมกีำรท ำงำน

วจิยัในช ัน้เรยีน ปี

กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ท ำให ้

ครูไดพ้ฒันำและส่งเสริม

ผูเ้รยีนที่ใหม้ปีระสทิธิภำพ 

  1. วจิยัในช ัน้เรียนของครุ 

 2. วจิยัในช ัน้เรียนของนิสติฝึก

ปฏบิตัิกำร 

 3. Case Study 

1. วจิยัในช ัน้เรยีนของครุ 

2. วจิยัในช ัน้เรยีนของนิสติฝึกปฏบิตัิกำร 

3. Case Study 

6. ครูพฒันำจดักำรเรียนรู ้

โดยใชส้ถำนกำรณ์ ขำ่วสำร 

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้น

จริงเพื่อพฒันำกำรจดักำร

เรียนรู ไ้ด เ้หมำะสมจำก

สถำนกำรณ์จริง 

  1. บนัทกึกำรใชส้ือ่ Smart 

Classroom 

 2. แบบฝึกคิดวเิครำะหส์ถำนกำรณ์

ตำมที่ก ำหนด 

 3. แผนกำรจดักำรเรยีนรู ้และ

บนัทกึผลกำรจดักำรเรยีนรู ้

1. บนัทกึกำรใชส้ื่อ Smart Classroom 

2. แบบฝึกคิดวเิครำะหส์ถำนกำรณต์ำมที่

ก ำหนด 

3. แผนกำรจดักำรเรียนรู ้และบนัทกึผล

กำรจดักำรเรยีนรู ้

7. ครูมกีำรออกแบบส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผูเ้รียน

ดำ้นกำรจ ัดกระบวนกำร

เรียนกำรสอนใหเ้ป็นขอ้มลู

ป้อนกลบัเพื่อน ำไปใชใ้น

ก ำ รพ ัฒน ำก ำ รว ัดก ำ ร

เรียนรู ้

  1. แบบประเมนิควำมพงึพอใจของ

ผูป้กครองต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 

และคุณภำพผูส้อน 

 2. แบบส ำรวจกำรจดักำรเรียนรูท้ี่

เนน้ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

1. แบบประเมนิควำมพงึพอใจของ

ผูป้กครองต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 

และคุณภำพผูส้อน 

2. แบบส ำรวจกำรจดักำรเรียนรูท้ีเ่นน้

ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 

 

 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
คร้ังที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๑๔  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชิน  โสภณพนิช  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
****************************** 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ประธาน  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  
๒. นางฐิรารัตน์  สงวนกชกร  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
๓. นายธนาวิทย ์ ฤทธิศรี   กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ   อักษรกูล  กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์  กรรมการ  ผู้แทนคร ู    
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช       กรรมการและเลขานุการ    ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
 ๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อขอมติรับรองจำนวนนักเรียน  
              ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ การกำหนดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   ถึง   วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓   ถึง   วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 ๓.๒ ในช่วงสถานการณโ์ควิด โรงเรียนประสบปัญหาผู้ปกครองไม่ชำระค่าเล่าเรียนจำนวนมาก
และจำนวนนักเรียนลดลง เนื่องจากนักเรียนต้องติดตามบิดามารดาย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมในต่างจังหวัด 
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมความพร้อมครูเพ่ือจัดการเรียนรู้แบบทางไกล ในทุกระดับชั้นเนื่องจาก
โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ดังนี ้
                 ๓.๒.๑ เดือนมีนาคม  จัดอบรมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และ
อบรมครูเกี่ยวกับระบบการเรียนออนไลน์ (Virtual School) ของบริษัทบางกอกซอฟแวร์ 
 



 
                 ๓.๒.๒ เดือนเมษายน จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
ทบทวนบทเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ในโครงการ “ห่างโรงเรียนแต่ไม่ห่างความรู้  หมั่นทบทวนดูหนู
ทำได้” 
                 ๓.๒.๓ เดือนพฤษภาคม ดำเนินโครงการ“ห่างโรงเรียนแต่ไม่ห่างความรู้ หมั่นทบทวนดู
หนูทำได้”  รูปแบบกิจกรรม เป็นการทบทวนบทเรียนโดยใช้เอกสารแบบฝึกทบทวน 
                 ๓.๒.๔ เดือนมิถุนายน  ดำเนินโครงการ“ห่างโรงเรียนแต่ไม่ห่างความรู้ หมั่นทบทวนดูหนู
ทำได้”  รูปแบบกิจกรรม เป็นการเริ่มเรียนบทเรียนใหม่ทุกระดับชั้น  
                   - ระดับปฐมวัย  กิจกรรมชุดเกมการศึกษา ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์   
คลิปวีดีทัศน์คำคล้องจอง เรื่องผลไม้ แบบฝึกหัดประกอบการเรียน 
                   - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2  เอกสารบทเรียน ใบงาน และแบบฝึกหัด
ประกอบการเรียน  
                   - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  เรียนออนไลน์ (Virtual School) ควบคู่กับเอกสาร
แบบฝึกการเรียน 
          ๓.๓ การดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
 อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  แจ้งการดำเนินงานของโรงเรียน ดังนี้ 
               ๓.๓.๑ โรงเรียนเตรียมการเปิดเรียนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ จุดลงทะเบียนไทยชนะ จุดคัดกรองโรค การจัดการเว้นระยะห่าง  การเพ่ิม
ความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนจากโรค
ระบาดโควิด   ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน จากหน่วยงานสาธารณสุข 
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน               
               ๓.๓.๒ กิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑ บางกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้แก่  
กิจกรรมวนัไหว้ครู เลื่อนไปจัดในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จัดแบบไม่พักค้างคืน นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม ได้เพิ่มโครงการส่งเสริม
ความรักชาติ  เพื่อปลูกฝังสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย  ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ   
                  - ป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์  
(รัชกาลที่ ๑ – ๑๐ )   
                  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๙  ได้แก่ การวางพวงมาลา  
นักเรียนร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านช่วงหลังเคารพธงชาติระดับชั้นละ ๑ เพลง โดยร้องเพลง 
วันละ ๑ ระดับชั้น  จัดทำป้ายนิเทศความรู้พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงทำเพ่ือราษฎร  วีดีทัศน์
พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๙ 
                 - จัดกิจกรรมเน่ืองในวันปิยมหาราช ได้แก่ การวางพวงมาลา ป้ายนิเทศความรู้พระราช
กรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงทำเพ่ือราษฎร  วีดีทัศน์พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๕ 
                   ส่วนกิจกรรมที่ต้องงดไปได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ และ ชมรมเทควันโด 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
                
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้  

จำนวนนักเรียนที่ได้สิทธิอดุหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ 
  ๔.๑ เงินอุดหนุนรายบุคคล 
        ๔.๑.๑ รับรองจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                        (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับรองนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
        อ.๑  จำนวน  ๒๑  คน  ป.๑  จำนวน  ๒๘  คน 
        อ.๒  จำนวน  ๓๒  คน  ป.๒  จำนวน  ๒๐  คน 
        อ.๓  จำนวน  ๓๐  คน  ป.๓  จำนวน  ๓๒  คน 
        รวม  จำนวน  ๘๓  คน  ป.๔  จำนวน  ๓๒  คน 
       ป.๕  จำนวน  ๔๓  คน 
       ป.๖  จำนวน  ๓๔  คน 
       รวม  จำนวน  ๑๘๙  คน 
        นักเรียนปกติ  ๒๗๒  คน 
        ๔.๑.๒ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (เอกสารแนบ) 
                       ๔.๑.๓ งบแสดงฐานะการเงิน ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน และเห็นชอบงบรายได้และค่าใช้จ่าย และ 
งบแสดงฐานะการเงิน 
  ๔.๒ เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี 
        ๔.๒.๑ จำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี 

      อ.๑  จำนวน  ๒๑  คน  ป.๑  จำนวน  ๒๘  คน 
        อ.๒  จำนวน  ๓๒  คน  ป.๒  จำนวน  ๒๐  คน 
        อ.๓  จำนวน  ๓๐  คน  ป.๓  จำนวน  ๓๒  คน 
        รวม  จำนวน  ๘๓  คน  ป.๔  จำนวน  ๓๒  คน 
       ป.๕  จำนวน  ๔๓  คน 
       ป.๖  จำนวน  ๓๔  คน 
       รวม  จำนวน  ๑๘๙  คน 
 
                         ๔.๒.๒ การดำเนินการเรื่องเรียนฟรี ๑๕ ปี ๔ รายการ 
           - เงินอุดหนุนจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ที่จัดเรียบร้อยแล้วคือ หนังสือเรียน 
และอุปกรณ์การเรียน  เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนผู้ปกครองยังมารับไม่ครบ ส่วนเงินอุดหนุน 

 
 



 
 

พัฒนาผู้เรียนซึ่งตามปกติจะนำมาจัดทัศนศึกษาซึ่งในปีนี้ไม่สามารถจัดได้ จึงนำมาเป็นค่าใช้จ่ายการ
เรียนออนไลน์ของนักเรียน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    ๔.๓ เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  
           ๔.๓.๑ จำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

      อ.๑  จำนวน  ๒๑  คน  ป.๑  จำนวน  ๒๘  คน 
        อ.๒  จำนวน  ๓๒  คน  ป.๒  จำนวน  ๒๐  คน 
        อ.๓  จำนวน  ๓๐  คน  ป.๓  จำนวน  ๓๒  คน 
        รวม  จำนวน  ๘๓  คน  ป.๔  จำนวน  ๓๒  คน 
       ป.๕  จำนวน  ๔๓  คน 
       ป.๖  จำนวน  ๓๔  คน 
       รวม  จำนวน  ๑๘๙  คน 
        ๔.๓.๒ แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ    
           ๕.๑ อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิชแจ้งเรื่องโรงเรียนจะได้รับรางวัลคะแนนรายกลุ่มทุก
สาระวิชาสูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) รับรางวัลใน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 
           ๕.๒ ผู้แทนผู้ปกครองได้สอบถามถึงกรณีที่ผู้ปกครองไม่ชำระค่าเล่าเรียน ว่าส่งผล
กระทบต่อโรงเรียนหรือไม่ อาจารย์อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช ชี้แจงว่าส่งผลกระทบด้านการเงินของ
โรงเรียนค่อนข้างมาก โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมจำหน่ายอาหาร (สี่แยกอุรุพงษ์ Restaurant)โดยทุก
สัปดาห์จะส่งเมนูอาหารทางไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  ซึ่งผู้ปกครองที่สนใจสามารถสั่งอาหารภายในวันพุธ 
และรับอาหารตอนเช้าวันศุกร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช       ผู้บันทึกการประชุม 
นางสาวจรัสศรี   ศรีรัตนวิบูลย์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                    
 
   
 

 



 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชิน  โสภณพนิช  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
****************************** 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ประธาน  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  
๒. นางฐิรารัตน์  สงวนกชกร  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
๓. นายธนาวิทย ์ ฤทธิศรี   กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ   อักษรกูล  กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์  กรรมการ  ผู้แทนคร ู    
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช       กรรมการและเลขานุการ    ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 อาจารย์ธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  แจ้งให้ทราบในเร่ืองดังนี้ 
 ๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
 ๒. ในวันนี้คณะกรรมการมาร่วมประชุมครบทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่
เสียสละเวลามา 
 ๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพ่ือขอมติรับรองจำนวนนักเรียน  
             ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  แจ้งให้ทราบในเร่ือง 
จำนวนนักเรียนที่ได้สิทธิอดุหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ดังนี้   
  ชั้นอนุบาล ๑   จำนวน  ๑๔ คน 
  ชั้นอนุบาล ๒   จำนวน  ๑๔ คน 
  ชั้นอนุบาล ๓   จำนวน  ๒๒  คน 
  รวมก่อนประถมศึกษา  จำนวน  ๕๐ คน 
 
  ชั้นประถมปีที่ ๑  จำนวน  ๒๐ คน 
  ชั้นประถมปีที่ ๒  จำนวน  ๒๐ คน 
  ชั้นประถมปีที่ ๓  จำนวน  ๑๔ คน 
  ชั้นประถมปีที่ ๔  จำนวน  ๒๓ คน 
  ชั้นประถมปีที่ ๕  จำนวน  ๒๒ คน 
  ชั้นประถมปีที่ ๖  จำนวน  ๓๐ คน 
  รวมประถมศึกษา  จำนวน  ๑๒๙ คน 
รวมจำนวนนักเรียนที่รับอุดหนุนตามประมาณการ      ๑๗๙   คน 
  ๓.๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รัฐได้อุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้ 
        ๓.๒.๑ ระดับชั้นอนุบาล 
        - ค่าเส้ือผ้า   ๓๐๐  บาท 
        - ค่าหนังสือ  ๒๐๐  บาท 
        - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๐๐  บาท 
        - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๑๕  บาท 
        ๓.๒.๒ ระดับชั้นประถมศึกษา 
         - ค่าเสื้อผ้า  ๓๖๐  บาท 
         - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๙๕  บาท 
         - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๔๐  บาท 
         - ค่าหนังสือเรียน 
           ชั้นประถมปีที่ ๑  ๕๑๖  บาท 
           ชั้นประถมปีที่ ๒  ๖๐๕  บาท 



        
           ชั้นประถมปีที่ ๓  ๖๒๒  บาท 
           ชั้นประถมปีที่ ๔  ๖๕๓  บาท 
           ชั้นประถมปีที่ ๕  ๗๘๕  บาท 
           ชั้นประถมปีที่ ๖  ๘๑๘  บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ  
   
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ  
  อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้ 
  ๔.๑ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดเรียนในเดือนธันวาคม 
และในช่วงปิดปีใหม่ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ หลังจากนั้นเกิดการ 
ระบาดของโรคโควิด 19  ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุฉุกเฉินตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ  เลื่อนการเปิดเรียนไปเป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๔.๒ ในช่วงปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุฉุกเฉิน ในระหว่างวันที่ ๔-๒๙ มกราคม  
๒๕๖๔  ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือทดแทนเวลาเรียนที่หยุดไปตามศักยภาพของ 
สถานศึกษาและความพร้อมของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้จัดการส่งเสริมความรู้ในรูปแบบการจัด 
ส่งคลิปความรู้ ใบความรู้ ใบงาน และการสอนผ่านแอปพริเคชั่น SEESAW และ ZOOM (สำหรับ 
นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ ๔-๖)   
           ๔.๓ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียนในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
และวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยจัดตารางสอนวันศุกร์ 
  ๔.๔ กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  โรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนไป 
จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช       ผู้บันทึกการประชุม 
นางสาวจรัสศรี   ศรีรัตนวิบูลย์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                    
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๙  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชิน  โสภณพนิช  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
****************************** 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ประธาน  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  
๒. นางฐิรารัตน์  สงวนกชกร  กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
๓. นายธนาวิทย ์ ฤทธิศรี   กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ   อักษรกูล  กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์  กรรมการ  ผู้แทนคร ู    
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช       กรรมการและเลขานุการ    ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 
 ๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๔  และรับรองในเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ การสอบของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ R.T. ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน ซึ่งเดิมแจ้งไว้จะสอบในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ได้ขอเลื่อนการสอบไปเป็นวันพุธที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
       ส่วนนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๓ การสอบ N.T. กำหนดสอบในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ การสอบปลายภาคเรียนของระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ จะประเมินผลในระหว่างวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
       การสอบปลายภาคเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๓.๓ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลา-อาลัย มุทิตา กตัญญู 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ ๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๓.๔ นักเรียนทุกระดับชั้นจะมาเรียนในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔  เป็นวันสุดท้าย 
 ๓.๕ ประกาศผลการสอบทุกระดับชั้นในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๓.๖ กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔)   
       - วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมดและชั้นประถมปีที่ ๑ 
ทั้งหมดเปิดเรียน (ครึ่งวัน) 
               -วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมเปิดเรียน (ครึ่งวัน) 
       -วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียน (เต็มวัน) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทางโรงเรียนจะยังคงเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเท่ากับปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ได้จัดทำแบบฟอร์มประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นใหม่  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
เพ่ือยื่นตามแบบฟอร์ม ดังนี ้
 
๑. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ 
   ๑,๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    (๑) ชั้นเตรียมอนุบาล  ภาคเรียนละ ๕,๕๓๓   บาท (ปีละ ๑๑,๐๖๖ บาท) 
    (๒) ชั้นอนุบาล ๑-๓   ภาคเรียนละ ๒,๗๕๖,๗๕  บาท (ปีละ ๕,๕๑๓.๕๐ บาท) 
    (๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนละ ๒,๖๗๑.๗๕  บาท (ปีละ ๕,๓๔๓.๕๐ บาท) 
 
 
 



 
   ๑.๒ อัตราค่าธรรมเนียมอื่น (บาทต่อป)ี 
    
 
 

รายการ 

                       ระดับการศึกษา  
หมายเหตุ                ก่อนประถม  

ประถม ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 
หมวด 1 ค่าอาหาร 
1.ค่าอาหารกลางวัน 

    
8,400 
2,200 

8,400 
1,200 

8,400 
1,200 

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 2.ค่าอาหารว่าง 

หมวด 2 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 
100 

5,334 

 
100 

- 

 
100 

- 

 
ให้เก็บครั้งเดยีว 

2.ค่าเครื่องใช้แรกเข้า 
หมวด 3 เบ็ดเตล็ด     
1.ค่าสื่อ/เทคโนโลยีการเรียน 
การสอน/Internet/ICT 

- 3,000 3,000 แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 
(เก็บเพิ่มเตมิจากที่รัฐอุดหนุน) 

หมวด 4 รายการที่โรงเรียน
ให้บริการเพ่ิมเติม 

    

1.ค่าเรียนเสรมิทักษะ 
-ค่าจัดกิจกรรมเสรมิพิเศษ
ภาษาอังกฤษ 

 
 
- 

 
 

9,400 

 
 

9,400 

 
 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

2.ค่าจัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรทักษะชีวิต 

 
- 

 
2,886.50 

 
3,056.50 

 
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะชีวิต อาทิ การจัดทำอาหาร , การจัดทำงานประดิษฐ์ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ  
 อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  สอบถามในที่ประชุมเรื่องการสอนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน  
๒๕๖๔  ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้  อาจารย์จินตนา  ธรรมวานิช  เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจตาม 
ความเหมาะสม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช       ผู้บันทึกการประชุม 
นางสาวจรัสศรี   ศรีรัตนวิบูลย์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                    
 
 
 



  
 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่  30 พฤษภาคม 2564   คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายงาน
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563  ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องตรงกับ
การรายงานของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
     (นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา) 

  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  
 
 
 
 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

( คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR )



 

คาํส ัง่ 

โรงเรียนสมาคมสตรไีทย 

ที่ สสท. ๐๑/๑๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต ัง้บคุคลเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย 

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

  

       ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 

 ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร / คณะกรรมการโรงเรยีนคร ัง้ที่ ๑ / ๒๕๖๒  เมือ่วนัที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ 

๒๕๖๒  ไดม้ีมติเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งต ัง้เป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย เพื่ออนุมตัิใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธกิารว่าดว้ย  การกาํหนดมาตรการช่วยเหลอืนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงนิอุดหนุนค่าหนงัสอืเรียน  

อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนกัเรียน  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  

จงึออกคาํส ัง่แต่งต ัง้บคุคลเป็นกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย  ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี 

   ๑. นางธาริณี  กฤดากร ณ อยุธยา ลงนามแทนผูร้บัใบอนุญาต 

   ๒. นางศิรลิกัษณ์  มโนรมย ์  ผูท้รงคุณวุฒ ิ

   ๓. นายพนัธเ์ทพ  รตางศุ   เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  

   ๔. นางสุมณฑา  ไกรฤกษ ์  เป็นผูแ้ทนครู 

   ๕. เดก็หญงิณธดิา  ลลีะวงศ ์  ผูแ้ทนนกัเรียน 

   ๖. นางสาวจนิตนา  ธรรมวานิช  ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ 

  ใหก้รรมการดงักลา่วมวีาระการดาํรงตาํแหน่ง  วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

        ส ัง่ ณ วนัที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

                   (นางสาวจนิตนา   ธรรมวานิช) 

         ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ 
 

หมายเหตุ 

 จาํนวนกรรมการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรการการช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรยีนเอกชนเป็นเงนิอดุหนุนค่าหนงัสอืเรยีนอปุกรณก์ารเรยีน เครื่องแบบนกัเรยีน และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน พ.ศ. 

๒๕๕๒ ขอ้ ๕ (๑) 

 



 

คาํส ัง่ 

โรงเรียนสมาคมสตรไีทย 

ที่ สสท. ๐๑/๐๘/๒๕๖๓ 

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

  

       ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

 เพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน  ดาํเนินไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้  จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการ ในแต่ละมาตรฐาน

ของการประเมนิภายในและภายนอก  ดงัน้ี 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเ้รยีน 

 ๑.  นางสุมณฑา  ไกรฤกษ ์   ประธาน 

 ๒.  นางพรเพญ็  เรงิโกมทุ    รองประธาน 

 ๓.  นางปรานี  สงัขท์อง    กรรมการ 

 ๔.   นายฐติตวิฒัน ์  อศิรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ 

 ๕.   นางสาวสุดารตัน ์  สดีา    กรรมการ   

 ๖.   นางสาวสายใจ  ผลานุสนธิ   กรรมการ 

 ๗.   นางนพวรรณ  พรรตันพนัธ ์   กรรมการ 

 ๘.   นางสุรางค ์  อิ่มจาด    กรรมการ 

 ๙.   นางสาวกรรณิกา  แสวง    กรรมการ 

 ๑๐.  นาวสาวนฤมล  คิดด ี    กรรมการ 

 ๑๑.  นางสาวเครอืมาส  บวัทอง    กรรมการ 

 ๑๒.  นางสาวสุดใจ  สงิทะบตุร   กรรมการและเลขานุการ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 ๑. นางเบญจภรณ์  ฑฆีวาณิช   ประธาน 

 ๒. นางสาวศรนีวล  ภมูปิระเทศ   รองประธาน 

 ๓. นางบญุเรอืน  รชัตารมย ์   กรรมการ 

 ๔. นางสาวประภาวดี  เจรญิโภคราช   กรรมการ 

 ๕.  นางสาวพชิชาภา  อตชิน    กรรมการ 

 ๖.  นางเกสร ี  เมอืงเกษม   กรรมการ 

 ๗.  นางฐติมิา  สุทธิภญิโญกลุ   กรรมการ  

 ๘. นางสาวกชกร  อนุตระกูล   กรรมการ 

 ๙. นางสาวอรรมัภา  วงัมลู    กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวเบญจรตัน ์ ต่างทอง    กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวธนินทธ์ร  แดงทมิ    กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ๑. นางสาวจรสัศร ี  ศรรีตันวบูิลย ์   ประธาน 

 ๒. นางสาวชลดิา  เพชรรตัน ์   รองประธาน 

 ๓. นางบญุเกื้อ  มิง่ขวญัตา   กรรมการ 

 ๔. นางสมพศิ  ปาลกะวงศฯ์   กรรมการ 

 ๕. นางจรยิา   เลศิสมบูรณ์   กรรมการ   

 ๖. นายวศิน   รตันวราหะ   กรรมการ 

 ๗. นางสาวรตัตกิาล  ชณุวรณ์    กรรมการ 

 ๘. นายกนัตวฒัน ์  เมอืงเกษม   กรรมการ 

 ๙. นายอนุกูล  เชื้อมอญ    กรรมการ 

 ๑๐. นาวสาวพชัรนิทร ์  ปาเบา้    กรรมการ 

 ๑๑. นางศศิเพญ็  เพญ็ประภา   กรรมการและเลขานุการ 

 

  

 

 

                                (นางสาวจนิตนา   ธรรมวานิช) 

                                                                  ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



ช้ัน 4 หอ้ง หอ้ง หอ้ง หอ้ง ป. 6/1 หอ้งวัดผล/ - หอ้ง หอ้ง หอ้ง

อเนกประสงค์ FUN หมอภาษา คณิตศาสตร์ ครูจรัสศรี หอ้งแนะแนว งานประดิษฐ์ น า้ เอนกประสงค์

ช้ัน 3 หอ้งพยาบาล ป. 3/1 ป. 3/2 ป. 4/1 ป. 4/2 ป. 5/1 ป. 5/2 หอ้ง หอ้ง หอ้ง Lab

หอ้งพกัครู ครูรัตติกาล ครูบุญเรือน ครูนฤมล ครูประภาวดี ครูกรรณิกา ครูศรีนวล วิทยาศาสตร์ น า้ ภาษาอังกฤษ

หอ้งคอมพวิเตอร์

ช้ัน 2 อ. 1/1 อ. 1/2 อ. 2/1 ป. 1/1 หอ้ง ป. 1/2 ป. 2 ป. 6/2 หอ้ง หอ้ง

ครูสายใจ ครูสุดารัตน์ ครูนพวรรณ ครูบุญเกื อ เตรียมอนุบาล ครูสุรางค์ ครูปรานี ครูสุมณฑา น า้ พยาบาล

หอ้งอาจารย์ใหญ่ หอ้งธุรการ หอ้งเก็บของ

ช้ัน 4

ช้ัน 3 หอ้ง หอ้งส่ือ หอ้งจริยะ หอ้งพกัครู

นาฏศิลป์

ช้ัน 2 หอ้งศิลปะ อ. 3/2 อ. 3/1 อ. 2/2

ครูธนินท์ธร ครูพรเพญ็ ครูฐิติมา

หอ้งพกัคนงาน

          อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ

หอ้งประชุมชั น 4 และ หอ้งนอนอนุบาล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษามหาราชินี

หอ้งสมุด หอ้งศูนย์วิทยาการ

หอ้งประชุมเล็ก



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน )



      - งานพฒันาหลกัสูตร          - งานการเงนิ          - งานกจิการนกัเรยีน       - งานพฒันาบคุลากร

      - งานการเรยีนการสอน          - งานสารบรรณ          - งานสุขอนามยันกัเรยีน       - งานสวสัดกิาร

      - งานสือ่และเทคโนโลยี          - งานทะเบยีน          - งานปกครอง       - งานประชาสมัพนัธ์

      - งานวดัผลประเมนิผล          - งานพสัดุครุภณัฑ์          - งานแนะแนว       - งานส่งเสรมิอนามยับคุลากร

      - งานนิเทศ          - งานอาคารสถานที่          - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน       - งานสมัพนัธช์ุมชน

      - งานหอ้งสมดุ          - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน       - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน

      - งานตดิตามผลการปฏบิตังิาน

โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ ผูช่้วยฝ่ายธุรการ/อาคารสถานที่ ผูช่้วยฝ่ายกจิการนักเรยีน ผูช่้วยฝ่ายบคุลากร/ความสมัพนัธช์ุมชน

นกัเรยีน

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรยีน

ผูจ้ดัการและผูอ้ านวยการ

ผูร้บัใบอนุญาต
คณะกรรมการสมาคมสตรไีทย

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
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6







โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 140 120 160 160 120 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 120 120 120 
5. ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80  80 80 80  80 

7. ศิลปะ 80 80  80 80 80  80 
8. การงานอาชีพ 60 60 80 40 40 80 

9. ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 160 160 160 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- H.R.                                                           40 
- ลูกเสือ                                                        40 
- ชมรม / กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์     80 

160 
40 
40 
80 

160 160 160 160 160 

รวม 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 

หมายเหตุ  บูรณาการสาระเพ่ิมเติม สาระหน้าที่พลเมือง ในสาระสังคมศึกษา ในทุกระดับชั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



เอกสารประกอบ
 

(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและตารางกิจกรรม)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖๒  ถนนเพชรบุรี   แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๕-๗๓๓๕   โทรสาร ๐๒-๒๑๕-๓๗๑๓ 



คำนำ 
กระทรวงศึกษาธิการมีคำส่ังท่ี สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖  เมื ่อวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื ่อให้สถานศึกษา           
หรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรไปใช้ โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการศึกษาปฐมวัยโดยยึดนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ดังนั ้นทางโรงเรียนจึงแต่งตั ้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนสมาคมสตรีไทย    
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดหมาย 
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ท่ีกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ     
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นคนดี มีวินัย มีสำนึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นหลักสูตร           
ท่ีมีความเหมาะสมกับเป้าหมายพัฒนาการเด็กปฐมวัยสอดคล้องและทันต่อสภาพการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอขอบคุณผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ตลอดจนบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสมาคมสตรีไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้          
จัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

            หน้า 
คำส่ังกระทรงศึกษาธิการท่ี สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา                                                                    ๑         
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย                     ๓        
วิสัยทัศน์             ๓         
หลักการของหลักสูตร            ๔        
จุดหมายของหลักสูตร            ๔         
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์           ๔        
เป้าหมายของหลักสูตร                      ๕ 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ีและสภาพท่ีพึงประสงค์       ๗         
โครงสร้างหลักสูตร          ๑๔         
การจัดเวลาเรียน                                                                                                         ๑๔           
สาระการเรียนรู ้           ๑๕           
ประสบการสำคัญ          ๑๖         
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีท่ี ๑ (อายุ ๓ - ๔ ปี)            ๒๑           
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีท่ี ๒ (อายุ ๔ – ๕ ปี)   ๓๘           
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีท่ี ๓ (อายุ ๕ – ๖ ปี)   ๕๕           
การจัดประสบการณ์                   ๗๖           
ตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน        ๘๑           
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้         ๘๕           
ส่ือและแหล่งเรียนรู้          ๘๗           
ประเมินพัฒนาการ          ๘๘           
การบริหารจัดการหลักสูตร         ๘๘           
การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    ๙๑           
การสร้างรอยเช่ือมระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี๑    ๙๑           
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน        ๙๓           
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1. 
 

1. ภาพรวมของสถานศึกษา 
     1.1.1. ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทยก่อตั ้งเมื ่อปี พ.ศ. 2495 โดยคณะกรรมการการสมาคมสตรีไทยในสมัยของ     

คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ เป็นนายกสมาคมสตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที ่จะช่วยเหลือบุตรของสตรีที ่ด้อยโอกาส           
ในการศึกษา ได้มีสถานที่ที่ศึกษาเล่าเรียน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์สมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดต้ัง
โรงเรียนในระดับอนุบาล  โดยใช้อาคารท่ีทำการสมาคมเป็นสถานท่ีทำการสอนและขยายช้ันเรียนจนปัจจุบันมีนักเรียน
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.1.2. ขนาดและที่ต้ัง 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับ

ประถมศึกษาปีที ่ 6 ตั ้งอยู ่เลขที ่ 62 ถนนเพชรบุร ี แขวงถนนเพชรบุร ี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร10400              
โทร. 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันมี นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และนางสาวจินตนา ธรรมวานิช 
เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีเนื้อที่ 4 ไร่ มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โดยแบ่งเป็นห้องเรียนและห้องประกอบ ดังนี้ 

-อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ เป็นอาคาร 4 ช้ัน (ห้องชินโสภณพนิช ห้องเรียนอนุบาล ห้องนาฏศิลป์/ดนตรี 
ห้องส่ือ ห้องจริยะ ห้องพักครู) 

-อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี เป็นอาคาร 4 ชั้น (ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุม
ย่อย ห้องพยาบาล ห้องเรียนช้ันประถมปีท่ี 1 - 6 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องประชุม ห้องงานประดิษฐ์ 
ห้องสภานักเรียน ห้องวัดผล/แนะแนว)  

นอกจากนี้โรงเรียนสมาคมสตรีไทยยังเป็นท่ีต้ังของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ความรู ้    :     นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์                        
สามารถแก้ปัญหา และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
คุณธรรม   :     นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นผู้มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อ มีจิตใจงาม รักความเป็นไทย 
 
 
คำขวัญของโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 
 

ความรู้     คู่คุณธรรม 

             มารยาทดี        มีวินัย 

ใฝ่ความรู้           คู่คุณธรรม 

 

มีคุณธรรม จรยิธรรมและจิตสาธารณะ 

เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมรรยาท 
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หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับเด็กอายุ  ๓ - ๖  ปี 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั ้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม  บนพื ้นฐาน           
เน้นการอบรมเลี ้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ที ่สนองต่อธรรมชาติ  และเน้นพัฒนาการตามวัย                   
ของเด็กแต่ละคน ให้เต็มศักยภาพโดยเด็กเรียนรู้จากการกระทำ สำรวจ ผ่านประสบการณ์ตรง โรงเรียนจะส่งเสริม   
ให้เด็กคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในงานศิลปะ การเล่าเรื่องและการเล่นบทบาทสมมติ โรงเรียนให้เด็กได้มีโอกาส    
เลือกตัดสินใจ สร้างงานได้ช้ินงานได้เหมาะสมกับวัย ได้เล่นหลากหลายรูปแบบทำให้เด็กรู้สึกอิสระ เช่ือมั่น  ปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น 
 
วิสัยทัศน์ 

ภายในป ี๒๕๖๓  โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสม
กับวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
และกิจกรรมประจำวันและสำนึกความเป็นไทย เป็นคนดี มีวินัย มรรยาทดี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา     
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 
ภารกิจ/พันธกิจ 

๑. ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการ แนวคิดทางการ
ศึกษาปฐมวัย หลักการอบรมเล้ียงดู และกระบวนการทำงานของสมองด้านการคิดและการจัดการ 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย 
๓.  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๔.  จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การดูแลให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     

และสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๕.  จัดระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อกระบวนการ

เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อน
เพียงพอ 

๖.  จัดระบบคัดเลือกครู การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร พ่อแม่และผู ้ปกครองเพื ่อให้สามารถ                    
จัดการศึกษาได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี ้ และสภาพท่ี           
พึงประสงค์                                                 

๗.  จัดระบบการประเมินพัฒนาการ ผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรยีนรู้                                                                                      
ของเด็กปฐมวัย 

๘.  ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่าย         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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๙.  จัดระบบการประเมินหลักสูตร และพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
ได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี  

    และสภาพท่ีพึงประสงค์เพื่อส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
         ๑๐.  การจัดทำโครงการ / งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเร ียนร ู ้  ส ื ่อ ว ัสดุ อ ุปกรณ์                      

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
หลักการของหลักสูตร 

         เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจน
ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับ          
ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนา 
ตามลำดับข้ันตอนของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยกำหนดหลักการดังนี้ 

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

และวิถีของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 
๓. ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย   

ได้ลงมือกระทำในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ 
๔. จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นคนดี มีวินัยและมีความสุข 
๕. สร้างความรู้  ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรการสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยมุ ่งให้เด ็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ               

และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
๓. มีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  
    และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสารและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานคุณลักษณะประสงค์เป็นการกำหนดความคาดหวังที ่จะเก ิดขึ ้นก ับเด็กปฐมวัยหลังจาก                  
จบหลักสูตรแล้ว มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะต้องกำหนดให้ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๗  
จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่างๆดังนี้ 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
    มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี  
    มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  และประสานสัมพันธ์กัน 
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๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
    มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
    มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกำลังกาย 
    มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
    มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
    มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย                   

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
    มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
    มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
    มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
    มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ได้เหมาะสมกับวัย 

 
เป้าหมายของหลักสูตร 

เป้าหมายเป็นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานด้านอื่นๆ     
ซึ ่งสอดคล้องกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๐         
และวิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษากำหนด  การกำหนดเป้าหมายสามารถกำหนดได้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มาตรฐานท่ี ๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๒ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว   

และประสานสัมพันธ์กัน 
มาตรฐานท่ี ๓ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี ๔ ร้อยละ ๙๕ ของเด็กปฐมวัยช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคล่ือนไหว            

และรักการออกกำลังกาย 
มาตรฐานท่ี ๕ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
มาตรฐานท่ี ๖ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี ๗ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี ๘ ร้อยละ ๙๕ ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานท่ี ๙ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานท่ี ๑๐ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี ๑๒ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ                       

ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดีในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กันในระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักการออกกำลังกาย

ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๕ เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงามในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๖ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ 

คุณภาพดี 
มาตรฐานท่ี ๗ เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทยในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๘ เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทยใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานท่ี ๙ เด็กปฐมวัยใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานท่ี ๑๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑๑ เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑๒ เด็กปฐมวัยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม

กับวัยในระดับคุณภาพดีมาก 
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก และสภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เกิด  

บนพื้นฐานพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงอายุเพื ่อนำไปกำหนดในสาระการเรียนรู้และการประเมิน
พัฒนาการ มีรายละเอียด ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๑.๒มีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และด่ืม
น้ำท่ีสะอาดเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์และด่ืมน้ำท่ี
สะอาดด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ได้หลายชนิด
และด่ืมน้ำท่ีสะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังจากใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังจากใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน 
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน 
เป็นเวลา 

๑.๒.๓ นอนพักผ่อน 
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย 
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย 
เป็นเวลา 

๑.๒.๔ ออกกำลังกาย 
เป็นเวลา 

๑.๓ รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑.๓.๑เล่นและทำกิจกรรม 
อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

๑.๓.๑ ทำกิจกรรม 
และปฏิบัติต่อผู้อื่น 
อย่างปลอดภัย 

 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๒.๑ เคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

 
 
 
 

 

๒.๑.๑ เดินตามแนว 
ท่ีกำหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้า 
ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๑ เดินต่อเท้า 
ถอยหลังเป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกางแขน 

๒.๑.๒  กระโดดสองขา 
ขึ้นลงอยู่กับท่ีได้ 

๒.๑.๒  กระโดดขาเดียว
อยู่กับท่ีได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว 
ไปข้างหน้าได้ 
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย 
การทรงตัว 
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
 ๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้ ๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก 

ส่ิงกีดขวางได้ 
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก  
ส่ิงกีดขวางได้ 
อย่างคล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย 
ใช้มือและลำตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย 
ใช้มือท้ังสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูกบอล 
ท่ีกระดอนขึ้นจากพื้นได้ 

๒.๒ ใช้มือ – ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร 
ตัดกระดาษขาดจากกัน
โดยใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร 
ตัดกระดาษตามแนว
เส้นตรงได้ 

๒.๒.๑ ใช้กระไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
ได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม
ตามแบบได้ 

๒.๒.๒ เขียนรูปส่ีเหล่ียม
ตามแบบได้อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหล่ียมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๑ เซนติเมตรได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๕ เซนติเมตรได้ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ีมีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๒๕ เซนติเมตรได้ 

 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๓.๑ แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะกับ
บางสถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

๓.๒.๑ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

๓.๒ มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก 
อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ป ี อายุ ๕-๖ ปี 
๔.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข 
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข 
และแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต ๕.๑.๑ บอกหรือช้ีได้ว่า 
ส่ิงใดเป็นของตนเองส่ิงใด
เป็นของผู้อื่น 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นเมื่อมี    
ผู้ช้ีแนะ 

๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ 
รอคอยเมื่อต้องการ
ส่ิงของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความเมตตา 
กรุณา มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อ 
สัตว์เล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อ 
สัตว์เล้ียง 

๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อ 
สัตว์เล้ียง 

๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือ 
และแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๕.๒.๒ ช่วยเหลือ 
และแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง 

๕.๓ มีความเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

๕.๔ มีความรับผิดชอบ ๕.๔.๑ ทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ 
มีผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัวโดย 
มีผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง ๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 

๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม
โดยมีผู้ผู้ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และทำความ
สะอาดห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

๖.๒ มีวินัยในตนเอง ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง  

๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๖.๓.๑ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
พอเพียงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
รักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๑.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี ๗.๑.๒ ท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
๗.๒ มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้เมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ 
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ 
ตามกาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุดเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและ 
เพลงสรรเสริญพระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและ 
เพลงสรรเสริญพระบารม ี

๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๘.๑ ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก 
ท่ีแตกต่างจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก 
ท่ีแตกต่างจากตน 

๘.๑.๑ เล่นและ 
ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก 
ท่ีแตกต่างจากตน 

๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่นหรือทำงาน
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง 
มีเป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
ผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคย
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลท่ีคุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลท่ีคุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๘.๓ ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นใน
การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมี 
ผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และ 
ตามเม่ือมีผู้ขี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๘.๓.๓ ยอมรับการ
ประนีประนอมแก้ไข 
ปัญหาเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๘.๓.๓ ประนีประนอม 
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๙.๑ สนทนาโต้ตอบ 
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ 
สอดคล้องกับเรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเช่ือมโยงกับเรื่อง
ท่ีฟัง 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง 
ด้วยประโยคส้ันๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง 
เป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง 

๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 
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มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๙.๒ อ่าน เขียนภาพ 
และสัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด
ข้อความด้วยภาษาของ
ตน 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ คำพร้อมท้ังช้ี
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ คำ ด้วยการช้ี
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ 

 ๙.๒.๒ เขียนขีดเข่ีย  
อย่างมีทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียนช่ือของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด 
ขึ้นเอง 

 
มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๐.๑ มีความสามารถ 
ในการคิดรวบยอด 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ของส่ิงต่างๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ 
และ 
ส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าท่ีการ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน
ของส่ิงต่างๆ โดยใช้
ลักษณะท่ีสังเกตพบเพียง
ลักษณะเดียว 

๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือน
ของส่ิงต่างๆ โดยใช้
ลักษณะท่ีสังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ คัดแยกส่ิงต่างๆ 
ตามลักษณะหรือหน้าท่ี
การใช้งาน 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่ม 
ส่ิงต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่มส่ิงต่างๆ โดยใช้ต้ังแต่
สองลักษณะขึ้นไปเป็น
เกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
ส่ิงของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
ส่ิงของหรือเหตุการณ์ 
อย่างน้อย ๔ ลำดับ 

๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
ส่ิงของและเหตุการณ์
อย่างน้อย ๕ ลำดับ 
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มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๐.๒ มีความสามารถ 
ในการคิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการ
กระทำเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำเมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

๑๐.๒.๑ อธิบายเช่ือมโยง
สาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

๑๐.๒.๒ คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผล 
ท่ีเกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผล 
ท่ีเกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยลองผิด 
ลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
สร้างทางเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหา 

 
มาตรฐานที่ ๑๑  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   

 
ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 

๑๑.๑ ทำงานศิลปะ 
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองโดย 
มีการดัดแปลง และ
แปลกใหม่จากเดิม    
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเองโดย 
มีการดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและ 
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง 
อย่างหลากหลาย 
หรือแปลกใหม่ 

๑๑.๒.๑ เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึก 
ของตนเอง 
อย่างหลากหลาย 
และแปลกใหม่ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ ๓-๔ ปี อายุ ๔-๕ ปี อายุ ๕-๖ ปี 
๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดี 
ต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือท่ีพบเห็น 

๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
หนังสือมาอ่านและเขียน
ส่ือความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน้  
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน้  
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๒.๑.๒ กระตือรือรน้ 
ในการร่วมกิจกรรม 
ต้ังแต่ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ  
ตามวิธีการท่ีมีผู้ช้ีแนะ 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ  
ตามวิธีการของตนเอง 

๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ของข้อสงสัยต่างๆ  
โดยใช้วิธีการ 
ท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “ใคร”  
“อะไร”  ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “ท่ีไหน “  
“ทำไม”  ในการค้นหา
คำตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถาม “เมื่อไร”  
“อย่างไร”  ในการค้นหา
คำตอบ 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายท่ีกำหนด  สถานศึกษาควรกำหนดโครงสร้าง ดังนี ้
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ช่วงอายุ อายุ ๓ – ๖ ปี 

 
 
สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน     ขึ้นอยู่กับอายุเด็กท่ีเริ่มเข้ารับการอบรมเล้ียงดูและรับการศึกษา 
 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์                 
ให้กับเด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  ต่อ ๑ ปี
การศึกษาในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แบ่ง เป็น ๒ ภาคเรียน โดยสามารถปรับให้เหมาะสม  
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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สาระการเรยีนรู ้
 สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีเป็นเตรียมตัวล่วงหน้าว่าแต่ละช่วงวัย
ควรเรียนรู้เรื่องอะไรบนหลักการของพัฒนาการเด็ก  หลักการจัดการศึกษา ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้
นั ้นควรพิจารณาเรื ่องราวในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวเด็ก และข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม        
ด้านอาหาร  ประเพณีสำคัญในชุมชน ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยอาศัย
ประสบการณ์ของครูผู ้สอน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนร่วมกันกำหนดสารท่ี ควรเรียนรู้รายปี ให้สอดคล้อง          
กับความต้องการ/ความสนใจของเด็กปฐมวัย มีความทันสมัย และควรตรวจสอบความครอบคลุมหัวเรื ่องที่ระบุไว้       
๔ สาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์สำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และได้นำรายละเอียด                  
มาบรรจุไว้ในหลักสูตรสาถานศึกษา ดังนี้ 
 
๑. สาระการเรียนรู้  

สาระการเรียนรู ้เป็นเรื ่องราวรอบตัวเด็กที ่นำมาเป็นสื ่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด        
หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถ
กำหนดรายละเอียดขึ ้นเองให้สอดคล้องกับว ัย ความต้องการและความสนใจของเด็กโดยให้เด ็กได้เร ียนรู้                 
ผ่านประสบการณ์สำคัญ ท้ังนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้  

๑.๑ เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง      
จากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 
การปฏิบัต ิตนเป็นสมาชิกที ่ด ีของครอบครัวและโรงเร ียน การเคารพสิทธ ิของตนเองและผู ้อ ื ่น การร ู ้ จัก                  
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม
จริยธรรม มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มารยาทในการรับประทานอาหาร  

๑.๒ เรื ่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ่ยวกับครอบครัว วัด โรงเรียน      
และวัฒนธรรม สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน 
สถานที่ วันสำคัญ(วันแม่ วันพ่อฯลฯ) อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน (ตลาดมหานาค 
ห้างสรรพสินค้าโลตัสพระราม ๑ ไปรษณีย์อุรุพงษ์) สัญลักษณ์สำคัญของธงชาติไทยและปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง)  

๑.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช (เช่นหน่วยพืช ต้นไม้ ดอกไม้) ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับ ดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาสาธารณสมบัติ (การ
ปลูกผัก ต้นไม้ ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นกล้วย)  

๑.๓ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ่ยวกับการใช้ภาษา เพื่อสื ่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ (การสร้างBig bookโดยเด็กเอง) รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบอาหาร การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ
รอบตัวเด็ก เวลา (นาฬิกา) เงินประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม 
เทคโนโลยี และการสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู ่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม(การขับขี่
รถจักรยานยนต์/รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย) 
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๒.ประสบการณ์สำคัญ  
ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้นำไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรยีนรู้  

ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท่ีครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้       
๒.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา     

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื ้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำ                  
กิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนันสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสัยและการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
๒.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (๑) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(๒) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(๓) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ 
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน  การเตะ 
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๒.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการ
ร้อยวัสดุ 

๒.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน (๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

๒.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย (๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
(๒) การฟังนิทาน  เรื ่องราว เหตุการณ์ เกี ่ยวกับการป้องกัน      
และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๒.๑.๕ การตระหนักรู ้เกี ่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 

(๑) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นท่ี 
(๒) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

 
๒.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง 
มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ์ – จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 
๒.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
 
 
 

(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี  
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง / ดนตรี 
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ด้านอารมณ์ – จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 

 (๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕)  การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

๒.๒.๒ การเล่น (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 

๒.๒.๓ คณุธรรม จริยธรรม (๑) การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
(๒) การฟังนิทานเกี่ยวกบัคณุธรรม จริยธรรม 
(๓) การรว่มสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๒.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ ์ (๑) การพดูสะทอ้นความรูสึ้กของตนเองและผูอ้ื่น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง / ดนตรี 
(๔) การรอ้งเพลง 
(๕) การท างานศิลปะ 

๒.๒.๕ การมีอตัลกัษณเ์ฉพาะตน               
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

(๑) การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๒.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น (๑) การแสดงความยินดีเมื่อผูอ้ื่นมีความสขุ เห็นใจเมื่อผูอ้ื่นเศรา้
หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอ้ื่นไดร้บับาดเจ็บ 

 
๒.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
๒.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (๑)  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 

(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓.๒  การดูแลรักษาธรรมชาติ               
และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

(๑)การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน       
และภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว        
มาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเล้ียงสัตว์ 
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ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
 (๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 
๒.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานท่ี 
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๒.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย  
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 

(๑)การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(๓)การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

๒.๓.๕ การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
(๓) การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

๒.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๒.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

  
๒.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
๒.๔.๑ การใช้ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) การฟังเสียงต่าง ๆ ในส่ิงแวดล้อม  
(๒) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(๓) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
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การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๙) การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่าน 
โดยมีผู้ช้ีแนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(๑๓)  การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำและข้อความ 
(๑๔) การอ่านและช้ีข้อความโดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตนหรือคำคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำผ่านการอ่าน 
หรือการเขียนของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาคำวลีหรือประโยคท่ีมีโครงสร้างซ้ำๆ กัน 
จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก / คำคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเอง 
อย่างอิสระ 

๒.๔.๑ การคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง 
และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
(๒)  การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
(๓)  การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง                
ของส่ิงต่างๆ ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม  ทรงส่ีเหล่ียมมุกฉาก 
ทรงกระบอก  กรวย  
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่างๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์  
และการแยกช้ินส่วน 
(๗) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่างๆในชีวิตประจำวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิงต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 
(๑๒) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 
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การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 

 
 

(๑๓)  )  การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ ส่ิงต่างๆ 
ตามลักษณะ ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(๑๕)  การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
(๑๖)  การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำ 
(๑๗)  การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
อย่างมีเหตุผล  
(๑๘)  การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(๑๙)  การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๒.๔.๓ จินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ 

(๑)การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น 
และช้ินงาน 
(๒)การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว 
และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุ 
ท่ีหลากหลาย 

๒.๔.๔ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
และการแสวงหาความรู้ 

(๑)การสำรวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ 
(๓) การสืบเสาะความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 
จากการสืบเสาะหา ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
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การวิเคราะห์สาระการเรยีนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีท่ี ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี 
 คำอธิบาย  การกำหนดสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี  
สภาพที่พึงประสงค์ที ่กำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว  ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม                
ทั้ง ๔  เรื ่อง และสาระที่ควรเรียนรู้  ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้                   
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ 
 
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่
พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
ด้านร่างกาย 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ร่างกาย
เจริญเติบโต 
ตามวัยและ     
มีสุขนิสัยท่ีดี 

๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ 
ของกรมอนามัย 

 -การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย  
สุขนิสัยท่ีดี 
ในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๒  
มีสุขอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ ยอม
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ 
ด่ืมน้ำท่ีสะอาด 
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 
-รับประทาน
อาหารท่ี 
เป็นประโยชน์ 
 

 
 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อนรับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 
-วิธีระวงัรักษา
ร่างกายให้สะอาด 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็นเวลา 

ตัวเด็ก 
-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

๑.๒.๔ ออกกำลัง
กายเป็นเวลา 

ตัวเด็ก 
-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 
  

-การเคล่ือนไหวอยู่
กับท่ี 
-การเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 
-การเคล่ือนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่

พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -การเคล่ือนไหวท่ีใช้
การประสาน
สัมพันธ์ของการ 
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
ในการขว้าง การจับ 
การโยน การเตะ   
-การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
อย่างอิสระ 

๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเอง 
และผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและ
ทำกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 
-การระมัดระวงั
ความปลอดภัยของ
ตนเอง 
จากผู้อื่นและ 
ภัยใกล้ตัวรวมทั้ง
การปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

-การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจำวัน 
-การฟังนิทาน
เรื่องราวเหตุการณ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัย 
-การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย 
-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๑ เคล่ือนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ 
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินตาม
แนวที่กำหนดได้ 

 -การเคล่ือนไหวโดย
ควบคุมตนเองไปใน
ทิศทางระดับและ
พื้นท่ี 
-การเคล่ือนไหว
ข้ามส่ิงกีดขวาง 
 

๒.๑.๒ กระโดด
สองขาขึ้นลงอยู่
กับท่ีได้ 

๒.๑.๓ วิ่งแล้ว
หยุดได้ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่

พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ 

   
 

๒.๑.๔ รับลูกบอล
โดยใช้มือและ
ลำตัวช่วย 

 -การเคล่ือนไหวท่ีใช้
การประสาน
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้างการจับ 
การโยน การเตะ 
 

๒.๒ ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้
มือเดียว 

 -การปะและ 
การร้อยวัสดุ 

๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
ได้ 

 -การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี 
-การปั้น 
-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุท่ี
มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
๑ เซนติเมตรได้ 

 -การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้บล็อก 
-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
การปะและ 
การร้อยวัสดุ 

๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
ได้ 

 -การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี 
-การปั้น 
-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่

พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๒.๓ รอ้ยวสัดุ
ท่ีมีรูขนาดเสน้
ผ่านศนูยก์ลาง 
๑ เซนติเมตรได ้
 

 
 
 
 
 
 

-การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการ
สร้างจากแท่งไม้
บล็อก 
-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
-การหยิบจับการใช้
กรรไกรการฉีก 
การตัดการปะและ
การร้อยวัสดุ 

ด้านอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้
อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
-การแสดงออก
ทางอารมณ์
และความรู้สึก
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การเล่นอิสระ 
-การเล่นรายบุคคล  
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
-การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-การเล่นนอก
ห้องเรียน 
-การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามความสามารถ
ของตนเอง 
-การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการ
ช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

๓.๒  
มีความรูสึ้ก 

ท่ีดีต่อตนเอง
และผูอ้ื่น 

๓.๒.๑ กลา้พดู
กลา้แสดงออก 

 

 

ตัวเด็ก 

-การแสดง
ความคิดเห็น
ของตนเองและ 

-การปฏิบติัตน
ตามหลกัศาสนาท่ี
นบัถือ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่

พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

   รบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น 
 
 

 
 
 
 

-การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
-การเล่นบทบาท
สมมติ 

๓.๓.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานตน 

ตัวเด็ก 
-ตระหนักรู้
เกี่ยวกับตนเอง 

-การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

๔.๑ สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ  
มีความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
 
 

ตัวเด็ก 
-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การทำกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ 
-การสร้างสรรค์
ส่ิงสวยงาม 
-การทำงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงดนตรี 

 
 

-การฟังเพลง การ
ร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ 
-การร้องเพลง 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและดนตรี 

 -การเคล่ือนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที ่

พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕  
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
มีจิตใจท่ีดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ ซื่อสัตย์
สุจริต 

๕.๑.๑ บอกหรือช้ี
ได้ว่าส่ิงใดเป็น
ของตนเองส่ิงใด
เป็นของผู้อื่น 
 
 

ตัวเด็ก 
-การกำกับ
ตนเองการเล่น
และทำส่ิงต่างๆ
ด้วยตนเองตาม
ลำพังหรือกับ
ผู้อื่น 

-การเล่นและการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-การเล่นและการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 

๕.๒ มีความ
เมตตา กรุณา 
มีน้ำใจละ
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตาสัตว์
เล้ียง 

ตัวเด็ก 
-การมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 

-การเพาะปลูก
และดูแลต้นไม้ 
-การเล้ียงสัตว์ 
 

๕.๒.๒ แบ่งปัน
ผู้อื่นได้เมื่อ 
มีผู้ช้ีแนะ 

-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 

๕.๓  
มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

-การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

๕.๔.๑ ทำงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ 
 
 
 
 

ตัวเด็ก 
-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

-การทำงานศิลปะ
ท่ีนำวัสดุหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้ท่ี
ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปรรูปแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ 
 
 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖  
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๑ แต่งตัว
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 
 

 -การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง 
 

ตัวเด็ก 
-รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

 
 

๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 
 

ตัวเด็ก 
-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้
สะอาด 

-การดูแลห้องน้ำ
ห้องส้วมร่วมกัน 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๑ เก็บของ
เล่นของใช้เข้าท่ี
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกนั 
 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมี
ผู้ช้ีแนะ 
 
 
 
 

-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 
-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 
 

๖.๓ ประหยดั
และพอเพียง 

๖.๓.๑ ใชส่ิ้งของ
เครื่องใชอ้ย่าง
ประหยดัและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชีแ้นะ 

สิ่งต่างรอบตัว 

-ประโยชน ์การ
ใชง้านและการ
เลือกใชส่ิ้งของ
เครื่องใช ้

 

-การปฏิบติัตน
ตามแนวทาง
หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-การใชว้สัดแุละ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุม้ค่า 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ 
รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ ดูแล
รักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ มีส่วนร่วม
ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อมี
ผู้ช้ีแนะ 
 

บุคคลและ
สถานที่ 
-สถานศึกษา 
ชุมชน 
-สถานท่ีสำคัญ
ในชุมชน 
-แหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 
-แหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ 

-การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน 
-การใช้วัสดุและ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๒ ทิง้ขยะได้
ถกูท่ี 

 
 
 
 

 -การมีส่วนรว่ม
รบัผิดชอบดแูล
ส่ิงแวดลอ้มทัง้
ภายนอกและ
ภายในหอ้งเรียน 

๗.๒  
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย 
 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย
ได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 

-การแสดง
มารยาทท่ีดี 

บุคคลและ
สถานที่ 
-ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย 
 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 

-การประกอบ
อาหารไทย 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

   
 

 -ศาสนา แหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

-การร่วมกิจกรรม
วันสำคัญ 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
 

 
 
 
 
 
 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

๗.๒.๓ หยดุเมื่อ
ไดย้ินเพลงชาติ
ไทยและเพลง
สรรเสริญพระ
บารม ี

บุคคลและ
สถานที ่
-สญัลกัษณ์
ส าคญัของชาติ
ไทย 

-การปฏิบติัตน
ตามวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นท่ีอาศยั
และประเพณีไทย 

-การละเล่น
พืน้บา้นของไทย 

มาตรฐานที่ ๘  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและ
ทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็ก 

ท่ีแตกต่างจากตน 

ตัวเด็ก 

-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน 

-การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

  ๘.๒ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่น
ร่วมกับเพื่อน 

 -การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือ
ทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลท่ีคุ้นเคย
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

บุคคลและ
สถานที่ 
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

๘.๓ ปฏิบัติ
ตนเบ้ืองต้นใน
การเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 

-การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

๘.๓.๒ ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้
ตามเม่ือมีผู้ช้ีแนะ 

 -การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 

๘.๓.๓ยอมรับการ 

ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเมื่อมี
ผู้ช้ีแนะ 

 -การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

-การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ ๙  
ใช้ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

ตัวเด็ก 

-การรู้จักประวัติ
ความเป็นมา
ของตนเองและ
ครบครัว 

บุคคลและ
สถานที่ 
-บุคคลต่างๆท่ี
เด็กต้อง
เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้ชิด 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

 

-การฟังเพลง
นิทาน คำคล้อง
จอง บทละคร
หรือเรื่องราว
ต่างๆ 

-การพูดกับคนอื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือผู้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้ภาษา
เพื่อส่ือ
ความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
ด้วยประโยคส้ันๆ 

บุคคลและ
สถานที่ 
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ี
เด็กเกี่ยวข้อง 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

-การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการ
เล่นและการ
กระทำต่างๆ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

  ๙.๒ อ่าน 
เขียนภาพ 
และ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
และพูดข้อความ
ด้วยภาษาของตน 

บุคคลและ
สถานที่ 
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ี
เด็กเกี่ยวข้อง 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-การอ่านหนังสือ
ภาพนิทาน
หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 

-อ่านอย่างอิสระ
ตามลำพัง การ
อ่านร่วมกัน การ
อ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านท่ีถูกต้อง 

 
 -การสังเกตทิศ

ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และ
ข้อความ 

-การอ่านและช้ี
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง 

-การสังเกต
ตัวอักษรในช่ือ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย 

-การสังเกต
ตัวอักษรท่ี
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

   ๙.๒.๒ เขียนขีด
เข่ียอย่างมี
ทิศทาง 

ตัวเด็ก 
-ช่ือ นามสกุล 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียน 
ท่ีถูกต้อง 
-การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ 
-การเขียนคำท่ีมี
ความหมายกับตัว
เด็ก คำคุ้นเคย 
-การท่ีสะกดและ
เขียนเพื่อส่ือ
ความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
มีความสามารถใน
การคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู ้

๑๐.๑ มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะของส่ิง
ต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส 

ตัวเด็ก 
-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 
-ช่ือ ลักษณะ 
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของมนุษย์ สัตว์ 
พืช 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
-รู้จักช่ือ ลักษณะ 
สี ผิวสัมผัส 
บุคคลและ
สถานที ่
-สถานศึกษา 
ชุมชน 
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 
 

-การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
-การสังเกตส่ิง
ต่างๆและสถานท่ี
จากมุมมองท่ี
ต่างกัน 
-การบอกและ
แสดงตำแหน่ง
ทิศทางและ
ระยะทางของส่ิง
ต่างๆด้วยการ
กระทำ ภาพวาด 
ภาพถ่ายและ
รูปภาพ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

    -แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
 

๑๐.๑.๒  
จับคู่หรือ
เปรียบเทียบส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลักษณะหรือ
หน้าท่ีการใช้
งานเพียง
ลักษณะเดียว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 
 

-การเล่นกับส่ือ
ต่างๆท่ีเป็นทรง
กลม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรง
กรวย 

๑๐.๑.๓คัดแยก
ส่ิงต่างๆตาม
ลักษณะหรือ
หน้าท่ีการใช้
งาน 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 

-เงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกส่ิงต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง 

-การต่อของช้ิน
เล็กในช้ินใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกช้ินส่วน 

-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป 

-การนับและแสดง
จำนวนของส่ิง
ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การรวมและการ
แยกส่ิงต่างๆ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

   ๑๐.๑.๔ 
เรียงลำดับ
ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อย่าง
น้อย ๓ลำดับ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 

-เงิน 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การบอกและ
แสดงอันดับท่ีของ
ส่ิงต่างๆ 

๑๐.๒ มีความ
สามรถในการ
คิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุ
ผลท่ีเกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระทำเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ 
รอบตัว 

-เวลา 

-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 

-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-การอธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 

๑๐.๒.๒ คาด
เดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ส่วนประกอบ
การเปล่ียนแปลง 
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆรอบตัว 

-การคาดเดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ 

 
 
 
 

 

-การมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๐.๓.๒ 
แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

 

ธรรมชาติรอบตัว 

-ดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

-การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
มีจินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑ ทำงาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

บุคคลและ
สถานที ่
ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

 -การรับรู้และ
สร้างความคิด
ความรู้สึกผ่านส่ือ
วัสดุของเล่นและ
ช้ินงาน 

-การสร้างสรรค์
ช้ินงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุท่ีหลากหลาย 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง
เคล่ือนไหว
ตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

 
 
 

 

-การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางการ
เคล่ือนไหวและ
ศิลปะ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑เจตคติท่ี
ดีต่อการ
เรียนรู ้
 
 

 

 

๑๒.๑.๑สนใจ
ฟังหรืออ่าน
หนังสือด้วย
ตนเอง 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

  

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ตัวเด็ก 

-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 
 

 

-การสำรวจส่ิง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๑  อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคคลและ
สถานที ่
-ชุมชน 

-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-พืช สัตว์ ดิน น้ำ 
ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-ยานพาหนะ 

-การคมนาคม 
เทคโนโลยีและ
การส่ือสารต่างๆ
ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด
ปลอดภัยและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

-การตั้งคำถามใน
เรื่องท่ีสนใจ 

-การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 

-การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวม
ข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล
จากการสืบ
เสาะหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆและ
แผนภูมิอย่างง่าย 
 

๑๒.๒.๒ใช้
ประโยคคำถาม
ว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ 

  

 



- 38 - 
 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ – ๕ ปี 
 คำอธิบาย  การกำหนดสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี  
สภาพที่พึงประสงค์ที ่กำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว  ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม                
ท้ัง ๔  เรื ่อง และสาระที่ควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้                   
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ 
  
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๒  อายุ ๔ - ๕ ปี 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่ ๑ 

ร่างกาย
เจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยท่ี
ดี 

๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรม
อนามัย 

 -การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวัตรประจำวัน 

๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัยสุข
นิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์และ
ด่ืมน้ำท่ีสะอาด
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-รับประทาน
อาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ 

 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด 

 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็น
เวลา 

ตัวเด็ก 

-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

 
 

๑.๒.๔ ออก
กำลังกายเป็น
เวลา 

ตัวเด็ก 

-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

-เคล่ือนไหวอยู่กับ
ท่ี 

-การเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 

-การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๒  อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ) 
พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ 

  ๑.๓  
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่นและ
ทำกิจกรรม
อย่างปลอดภัย
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-การระมัดระวงั
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่นและภัยใกล้
ตัว รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

-การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 

-การฟังนิทาน
เรื่องราว
เหตุการณ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

-การเล่นเครื่อง
เล่นอย่าง
ปลอดภัย 

-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว
และประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าไปข้างหน้า
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกาง
แขน 

 -การเคล่ือนไหว
โดยควบคุม
ตนเองไปใน
ทิศทางระดับและ
พื้นท่ี 
  

๒.๑.๒ กระโดด
ขาเดียวอยู่กับท่ี
ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว 

  

๒.๑.๓ วิ่งหลบ
หลีกส่ิงกีดขวาง
ได้ 

 -การเคล่ือนไหว
ข้ามส่ิงกีดขวาง 
 
 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือ
ท้ังสองข้าง 
 

 

 -การเคล่ือนไหวท่ี
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การ
จับ การโยน การ
เตะ 
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ช้ันปฐมวัยปีที่ ๒  อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ) 

พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๒.๒ ใช้มือ-ตา 

ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑  
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตาม
เส้นตรงได้ 

 -การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 

-การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
  

๒.๒.๒ เขียนรูป
ส่ีเหล่ียมตาม
แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน 

 -การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 

-การปั้น 

-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุ
ท่ีมีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  
0.๕ซ.ม.ได้ 

 -การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่ง
ไม้บล็อก 

-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 

ด้านอารมณ์ มาตรฐานที่ ๓  
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข 

๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้
อย่าง
เหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์ 
 

ตัวเด็ก 

-การแสดงออก
ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

-การเล่นอิสระ 

-การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
-การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

-การเล่นนอก
ห้องเรียน 

-การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ 

ตาม
ความสามารถ 

ของตนเอง 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการ
ช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 

๓.๒  
มีความรู้สึก 
ท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูด
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 
 
 

ตัวเด็ก 
-การแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

-การปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาท่ี
นับถือ 
-การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 
-การเล่นบทบาท
สมมติ 

๓.๓.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเอง 

ตัวเด็ก 
-ตระหนักรู้
เกี่ยวกับตนเอง 

-การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

๔.๑ สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ  
มีความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
 
 

ตัวเด็ก 

-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การทำกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ 

-การสร้างสรรค์
ส่ิงสวยงาม 

-การทำงานศิลปะ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๔.๑.๒ สนใจ  

มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงดนตรี 

 
 

-การฟังเพลง การ
ร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี 
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ 

-การร้องเพลง 

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

 -การเคล่ือนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 

มาตรฐานที่ ๕  
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจท่ีดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์
สุจริต 

๕.๑.๑ ขอ
อนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อ
ต้องการส่ิงของ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 
 
 

ตัวเด็ก 

-การกำกับตนเอง
การเล่นและทำส่ิง
ต่างๆด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับ
ผู้อื่น 

การเล่นและการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การเล่นและการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 

๕.๒ มีความ
เมตตา กรุณา 
มีน้ำใจละ
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตา
สัตว์เล้ียง 
 
 

ตัวเด็ก 

-การมีคุณธรรม
จริยธรรม 

-การเพาะปลูก
และดูแลต้นไม้ 
-การเล้ียงสัตว์ 
 

 ๕.๒.๒ 
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
 

 
 

-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๕.๓  

มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่น 

 -การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ ทำงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 

-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การทำงานศิลปะ
ท่ีนำวัสดุหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้   
ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปรรูปแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ 
 

ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖  
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
 
 
 

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเอง 
 

 -การช่วยเหลือ
ตนเองใน       
กิจวัตรประจำวัน 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

-รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

 
 

๖.๑.๓ ใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด 

-การดูแลห้องน้ำ
ห้องส้วมร่วมกัน 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของ
เล่นของใช้เข้าท่ี
ด้วยตนเอง 

 -การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกนั 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 

 -การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๖.๓ ประหยัด

และพอเพียง 
๖.๓.๑ ใช้
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างประหยัด
และพอเพียง
เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

สิ่งต่างรอบตัว 
-ประโยชน์ การใช้
งานและการ
เลือกใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้ 
-ปลูกผักสวนครัว 

-การปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-การใช้วัสดุและ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานท่ี ๗ รัก
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑ ดูแล
รักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๑ มีส่วน
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 
 

บุคคลและ
สถานที ่
-สถานศึกษา 
ชุมชน 
-สถานท่ีสำคัญใน
ชุมชน 
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ 
-วัดต่างๆ วัดพระ
แก้ว/วัดโพธิ์/
วัดเบญ 
-ตลาดมหานาค 
-ไปรษณีย์อุรุพงษ ์

-การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน 
-การใช้วัสดุและ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๑.๒ ทิง้ขยะ
ไดถ้กูท่ี 

 

 -การมีส่วนรว่ม
รบัผิดชอบดแูล
ส่ิงแวดลอ้มทัง้
ภายนอกและ
ภายในหอ้งเรียน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๗.๒  

มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย 
 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

-การแสดง
มารยาทท่ีดี 

บุคคลและ
สถานที ่
-ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย 

-ศาสนา แหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ประกวดมารยาท
ไทย 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 

-การประกอบ
อาหารไทย 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

-การร่วมกิจกรรม
วันสำคัญ 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

๗.๒.๓ ยืนตรง
เมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

บุคคลและ
สถานที ่
-สัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทย 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 

-การละเล่น
พื้นบ้านของไทย 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 มาตรฐานที่ ๘ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและ
ทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 

ตัวเด็ก 
-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน 

-การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
 

 ๘.๒  
มีปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีดีกับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นหรือ
ทำงานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม 

 -การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

๘.๒.๒ ยิ้ม 
ทักทาย และ
พูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลท่ี
คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

บุคคลและ
สถานที ่
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นใน
การเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ มีส่วน
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้
ช้ีแนะ 

ตัวเด็ก 

-การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง 

 -การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๘.๓.๓ 

ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

 -การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

-การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 

ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ ๙  
ใช้ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาได้ตอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง 

ตัวเด็ก 

-การรู้จักประวัติ
ความเป็นมาของ
ตนเองและครบ
ครัว 

บุคคลและ
สถานที ่
-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
ต้องเกี่ยวข้องหรือ
ใกล้ชิด 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้ภาษาเพื่อ
ส่ือความหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

-การฟังเพลง
นิทาน  
คำคล้องจอง  
บทละครหรือ
เรื่องราวต่างๆ 

-การพูดกับคนอื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือผู้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
เป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง 

บุคคลและ
สถานที ่
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
เกี่ยวข้อง 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

-การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการ
เล่นและการ
กระทำต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๙.๒ อ่าน 

เขียนภาพ 
และ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์ คำ 
พร้อมท้ังช้ีหรือ
กวาดตามอง
ข้อความตาม
บรรทัด 

บุคคลและ
สถานที ่
-ครอบครัว 
-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
เกี่ยวข้อง 
-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-การอ่านหนังสือ
ภาพนิทาน
หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 
-อ่านอย่างอิสระ
ตามลำพัง การ
อ่านร่วมกัน การ
อ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ 
-การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านท่ีถูกต้อง 
 

 -การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และ
ข้อความ 
-การอ่านและช้ี
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง 
-การสังเกต
ตัวอักษรในช่ือ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย 
-การสังเกต
ตัวอักษรท่ี
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๙.๒.๒ เขียน

คล้ายตัวอักษร 
ตัวเด็ก 
-ช่ือ นามสกุล 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนท่ี
ถูกต้อง 
-การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ 
-การเขียนคำท่ีมี
ความหมายกับตัว
เด็ก คำคุ้นเคย 
-การท่ีสะกดและ
เขียนเพื่อส่ือ
ความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
มีความสามารถใน
การคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู ้

๑๐.๑  
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบ
ของส่ิงต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส 

ตัวเด็ก 
-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 
ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 
-ช่ือ ลักษณะ 
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของมนุษย์ สัตว์ 
พืช 
สิ่งต่างๆรอบตัว 
-รู้จักช่ือ ลักษณะ 
สี ผิวสัมผัส 
บุคคลและ
สถานที ่
-สถานศึกษา 
ชุมชน 
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
-การสังเกตส่ิง
ต่างๆและสถานท่ี
จากมุมมองท่ี
ต่างกัน 
-การบอกและ
แสดงตำแหน่ง
ทิศทางและ
ระยะทางของส่ิง
ต่างๆด้วยการ
กระทำ ภาพวาด 
ภาพถ่ายและ
รูปภาพ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
 
 
 

๑๐.๑.๒  
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
หรือความ
เหมือนของส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลักษณะท่ีสังเกต
พบเพียง
ลักษณะเดียว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 
 
 

-การเล่นกับส่ือ
ต่างๆท่ีเป็นทรง
กลม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรง
กรวย 

๑๐.๑.๓ 
จำแนกและจัด
กลุ่มส่ิงต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 
-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 
-เงิน   
 

 

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกส่ิงต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง 
-การต่อของช้ิน
เล็กในช้ินใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกช้ินส่วน 
-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป 
-การนับและ
แสดงจำนวนของ
ส่ิงต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน 
-การรวมและการ
แยกส่ิงต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
      -การเปรียบเทียบ

และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

๑๐.๑.๔ 
เรียงลำดับ
ส่ิงของหรือ
เหตุการณ์อย่าง
น้อย ๔ ลำดับ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 

-เงิน 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การบอกและ
แสดงอันดับท่ีของ
ส่ิงต่างๆ 

๑๐.๒ มีความ
สามรถในการ
คิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ ระบุ
สาเหตุหรือผลท่ี
เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระทำเมื่อ
มีผู้ช้ีแนะ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ 
รอบตัว 

-เวลา 

-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 

-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-การอธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 

๑๐.๒.๒ คาด
เดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
หรือมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ส่วนประกอบ
การเปล่ียนแปลง 
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ
รอบตัว 

ธรรมชาติรอบตัว 

-ดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-การคาดเดาหรือ
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
    -แรงและพลังงาน

ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก  

 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและเริ่ม
เรียนรู้ผลท่ี
เกิดขึ้น 

 -การมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็น
จากข้อมูล 

อย่างมีเหตุผล 

๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหาและ
แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

 -การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
มีจินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑ ทำงาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและ
แปลกใหม่จาก
เดิมหรือมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้น 

ตัวเด็ก 

บุคคลและ
สถานที ่
ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การรับรู้และ
สร้างความคิด
ความรู้สึกผ่านส่ือ
วัสดุของเล่นและ
ช้ินงาน 

-การสร้างสรรค์
ช้ินงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรง 

จากวัสดุท่ี
หลากหลาย 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง
เคล่ือนไหว
ตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 

 -การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง 
การเคล่ือนไหว
และศิลปะ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 มาตรฐานที่ ๑๒ 

มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑๒.๑เจตคติท่ี
ดีต่อการ
เรียนรู ้

๑๒.๑.๑สนใจ
ซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือ
ตัวหนังสือท่ีพบ
เห็น 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-การสำรวจส่ิง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 

-การตั้งคำถาม 

ในเรื่องท่ีสนใจ 

-การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 

-การมีส่วนร่วม 

ในการรวบรวม
ข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล
จากการสืบ
เสาะหา 
 

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

๑๒.๒มี
ความสามารถ
ในการ
แสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ค้นหา
คำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆตาม
วิธีการของ
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 

บุคคลและ
สถานที ่
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ความรู้ในแบบ
ต่างๆและแผนภูมิ
อย่างง่าย 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  

 
 
 

 

  ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-พืช สัตว์ ดิน น้ำ 
ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

ส่ิงต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-ยานพาหนะ 

-การคมนาคม 
เทคโนโลยีและ
การส่ือสารต่างๆ
ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด
ปลอดภัยและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

 

๑๒.๒.๒ใช้
ประโยคคำถาม
ว่า “ท่ีไหน” 
“ทำไม” ในการ
ค้นหาคำตอบ 
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 คำอธิบาย  การกำหนดสาระท่ีควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี  
สภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีกำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว  ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม                
ท้ัง ๔  เรื่อง และสาระท่ีควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้                   
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่ ๑ 

ร่างกาย
เจริญเติบโตตาม
วัยและมีสุขนิสัยท่ี
ดี 

๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

๑.๑.๑ น้ำหนัก
และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรม
อนามัย 

 -การปฏิบัติตน
ตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยท่ีดีใน
กิจวัตรประจำวัน 

 ๑.๒ มีสุขภาพ
อนามัยสุข
นิสัยท่ีดี 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ได้
หลายชนิดและ
ด่ืมน้ำสะอาดได้
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-รับประทาน
อาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ 

 

๑.๒.๒  
ล้างมือก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก 

-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด 

 

๑.๒.๓  
นอนพักผ่อน
เป็นเวลา 

ตัวเด็ก 

-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

 
 

๑.๒.๔  
ออกกำลังกาย
เป็นเวลา 

ตัวเด็ก 

-มีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี 

-เคล่ือนไหว 

อยู่กับท่ี 

-การเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ี 

-การเคล่ือนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-การเคล่ือนไหวท่ี
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้างการ
จับ การโยน การ
เตะ 

-การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ 

๑.๓  
รักษาความ
ปลอดภัย 

ของตนเอง
และผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่น ทำ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 

ตัวเด็ก  

-การระมัดระวงั
ความปลอดภัย
ของตนเองจาก
ผู้อื่นและภัยใกล้
ตัว รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย 
 
 

-การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยใน
กิจวัตรประจำวัน 

-การฟังนิทาน
เรื่องราว
เหตุการณ์
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 

-การเล่นเครื่อง
เล่นอย่าง
ปลอดภัย 

-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง  
ใช้ได้อย่าง 

คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน 

๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกาง
แขน 

 -การเคล่ือนไหว
โดยควบคุม
ตนเองไปใน
ทิศทางระดับและ
พื้นท่ี 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๒.๑.๒ กระโดด

ขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว 

 -การเคล่ือนไหว
โดยควบคุม
ตนเองไปใน
ทิศทางระดับและ
พื้นท่ี 

๒.๑.๓ วิ่งหลบ
หลีก ส่ิงกีดขวาง
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

 -การเคล่ือนไหว
ส่ิงกีดขวาง 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลท่ีกระดอน
ขึ้นจากพื้นได้ 

 

 -การเคล่ือนไหวท่ี
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การ
จับ การโยน การ
เตะ 

๒.๒ ใช้มือ-ตา 
ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑  
ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 

 -การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 

-การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก 
การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
  

๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหล่ียมตาม
แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน 

 -การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี 

-การปั้น 

-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๒.๒.๓ ร้อยวัสดุ

ท่ีมีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
0.๒๕ ซ.ม.ได้ 

 -การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างจาก 

แท่งไม้บล็อก 

-การประดิษฐ์ส่ิง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ 

ด้านอารมณ์ มาตรฐานที่ ๓  
มีสุขภาพจิตดี 

และมีความสุข 

๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้
อย่าง
เหมาะสม 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
อย่างเหมาะสม 
 

ตัวเด็ก 

-การแสดงออก
ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม 

-การเล่นอิสระ 

-การเล่น
รายบุคคล กลุ่ม
ย่อย กลุ่มใหญ่ 
-การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

-การเล่นนอก
ห้องเรียน 

-การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ตาม
ความสามารถ 

ของตนเอง 

-การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการ
ช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ 

๓.๒  
มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ตัวเด็ก-การแสดง
ความคิดเห็นของ
ตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

-การปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา 

ท่ีนับถือ 

-การเล่นบทบาท
สมมติ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๓.๒.๒ แสดง

ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

ตัวเด็ก 

-ตระหนักรู้
เกี่ยวกับตนเอง 

-การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 

มาตรฐานที่ ๔ 
ช่ืนชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

๔.๑ สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ  
มีความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ 
 
 

ตัวเด็ก 

-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การทำกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ 

-การสร้างสรรค์
ส่ิงสวยงาม 

-การทำงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี 

 
 

-การฟังเพลง  
การร้องเพลง 

และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ 

-การร้องเพลง 
   ๔.๑.๓ สนใจ 

มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและ
ดนตรี 

 -การเคล่ือนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 มาตรฐานที่ ๕ 

มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจท่ีดีงาม 

๕.๑ ซื่อสัตย์
สุจริต 

๕.๑.๑  
ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อ
ต้องการส่ิงของ
ของผู้อื่นด้วย
ตนเอง 
 

ตัวเด็ก 

-การกำกับตนเอง
การเล่นและทำส่ิง
ต่างๆด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับ
ผู้อื่น 

การเล่นและการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การเล่นและ 

การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 

  ๕.๒ มีความ
เมตตา กรุณา 
มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื่อน
และมีเมตตา
สัตว์เล้ียง 
 
 

ตัวเด็ก 

-การมีคุณธรรม
จริยธรรม 

-การเล้ียงสัตว์ 
-การฟังนิทาน
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม 

๕.๒.๒ 
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้
ด้วยตนเอง 

 
 

-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 

๕.๓  
มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึก
ผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

 -การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
 

๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

 
 
 

๕.๔.๑ ทำงานท่ี
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 

-การทำงานศิลปะ
ท่ีนำวัสดุหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้ 

ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปรรูปแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
ด้านสังคม มาตรฐานที่ ๖ 

มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ 
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
 
 
 

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเองได้
อย่าง
คล่องแคล่ว 
 

 -การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเองอย่างถูก
วิธี 
 

ตัวเด็ก 

-รับประทาน
อาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ 

-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน 

๖.๑.๓ ใช้และ
ทำความสะอาด
หลังใช้ห้องน้ำ
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
 

ตัวเด็ก 

-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด 

-การดูแลห้องน้ำ
ห้องส้วมร่วมกัน 

๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บของ
เล่นของใช้เข้าท่ี
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

 -การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกนั 
 

๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง 

 
 

 

-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของห้องเรียน 

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

๖.๓ ประหยัด
และพอเพียง 

๖.๓.๑  
ใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเอง 

สิ่งต่างรอบตัว 

-การเลือกใช้
ส่ิงของเครื่องใช้ 

ประโยชน์ การใช้
งาน 

-การปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

-การใชว้สัดแุละ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุม้ค่า 

 มาตรฐานที่ ๗  
รักธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 
 
 

๗.๑ ดูแล
รักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 

๗.๑.๑ ดูแล
รักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ด้วยตนเอง 
 

บุคคลและ
สถานที ่
-สถานศึกษา 
ชุมชน 

-สถานท่ีสำคัญใน
ชุมชน 

-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ 

-การใช้วัสดุและ
ส่ิงของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า 

-การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน 
-การศึกษานอก
สถานท่ี 

   ๗.๑.๒ ท้ิงขยะ
ได้ถูกท่ี 
 

 -การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแล
ส่ิงแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน 

  ๗.๒ มี
มารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย 
 
 

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตามมารยาท
ไทยได้ตาม
กาลเทศะ 

ตัวเด็ก 

-การแสดง
มารยาทท่ีดี 

บุคคลและ
สถานที ่
-ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็น
ไทย 
 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 

-การประกอบ
อาหารไทย  
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
    

 
 
 
 
 
 
 

-ศาสนา แหล่ง
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

-การร่วมกิจกรรม
วันสำคัญ 
 
 
 

๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง 
 

 
 
 

 

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย 

-การศึกษานอก
สถานท่ี 

๗.๒.๓ ยืนตรง
และร่วมร้อง
เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี 

บุคคลและ
สถานที ่
-สัญลักษณ์สำคัญ
ของชาติไทย 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย 

มาตรฐานที่ ๘  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๘.๑ ยอมรับ
ความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๘.๑.๑ เล่นและ
ทำกิจกรรม
ร่วมกับเด็กท่ี
แตกต่างไปจาก
ตน 

ตัวเด็ก 

-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน 

-การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๘.๒  

มีปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีดีกับผู้อื่น 

๘.๒.๑ เล่นหรือ
ทำงานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย 

 -การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

-การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

๘.๒.๒ ยิ้ม 
ทักทาย และ
พูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลท่ี
คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

บุคคลและ
สถานที ่
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

 

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 

-การร่วมสนทนา
และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอาศัยและ
ประเพณีไทย 

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นใน
การเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

๘.๓.๑ มีส่วน
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วย
ตนเอง 

ตัวเด็ก 

-การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

-การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 

-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

 ๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 -การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
   ๘.๓.๓ 

ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรง
ด้วยตนเอง 

 -การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

-การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 

ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ ๙  
ใช้ภาษาส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 
 
 

 

๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาได้ตอบ
อย่างต่อเนื่อง
เช่ือมโยงกับ
เรื่องท่ีฟัง 

ตัวเด็ก 

บุคคลและ
สถานที ่
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
เกี่ยวข้อง 

-สถานท่ีสำคัญ 
วันสำคัญ อาชีพ
ของคนในชุมชน 

-สิ่งต่างๆรอบตัว 

การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-การฟังเสียงต่างๆ
ในส่ิงแวดล้อม 

-การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

-การฟังเพลง
นิทาน คำคล้อง
จอง บทละคร
หรือเรื่องราว
ต่างๆ 

-การพูดกับคนอื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือผู้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

๙.๑.๒ เล่าเป็น
เรื่องราว
ต่อเนื่องได้ 

 

 
-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ 
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ 

-การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการ
กระทำต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
  ๙.๒ อ่าน 

เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่านภาพ 
สัญลักษณ์คำ
ด้วยการช้ีหรือ
กวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและ
จุดจบของ
ข้อความ 

ตัวเด็ก  

-ช่ือ นามสกุล 

-ร่างกาย  

-อาหาร 

บุคคลและ
สถานที ่
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
เกี่ยวข้องสถานท่ี
สำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนใน
ชุมชน 

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

 

 

-การอ่านหนังสือ
ภาพนิทาน
หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 

-อ่านอย่างอิสระ
ตามลำพัง  
การอ่านร่วมกัน 
การอ่านโดยมีผู้
ช้ีแนะ 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านท่ีถูกต้อง 

-การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และ
ข้อความ 

-การอ่านและช้ี
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง 

-การสังเกต
ตัวอักษรในช่ือ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย 

-การสังเกต
ตัวอักษรท่ี
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๙.๒.๒ เขียนช่ือ
ของตนเองตาม
แบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธี
ท่ีคิดขึ้นเอง 

 

ตัวเด็ก  

-ช่ือ นามสกุล 

-ร่างกาย  

-อาหาร 

บุคคลและ
สถานที ่
-ครอบครัว 

-บุคคลต่างๆท่ีเด็ก
เกี่ยวข้องสถานท่ี
สำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนใน
ชุมชน 

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การเขียนท่ี
ถูกต้อง 

-การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ 

-การเขียนคำท่ีมี
ความหมายกับตัว
เด็ก คำคุ้นเคย 

-การท่ีสะกดและ
เขียนเพื่อส่ือ
ความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
มีความสามารถใน
การคิดท่ีเป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู ้

๑๐.๑ มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด 

๑๐.๑.๑  
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ 
การ
เปล่ียนแปลง
หรือ
ความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส 

ตัวเด็ก 

-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 

ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-ช่ือ ลักษณะ 
ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-รู้จักช่ือ ลักษณะ 
สี ผิวสัมผัส 

บุคคลและ
สถานที่ 
-สถานศึกษา 
ชุมชน 

-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม 
 

-การสังเกตส่ิง
ต่างๆและสถานท่ี
จากมุมมองท่ี
ต่างกัน 

-การบอกและ
แสดงตำแหน่ง
ทิศทางและ
ระยะทางของส่ิง
ต่างๆด้วยการ
กระทำ ภาพวาด  
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
    

 
 

 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภาพถ่ายและ
รูปภาพ 

๑๐.๑.๒  
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความ
เหมือนของส่ิง
ต่างๆโดยใช้
ลักษณะท่ีสังเกต
พบ๒ลักษณะ
ขึ้นไป 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 
 
 

 

-การเล่นกับส่ือ
ต่างๆท่ีเป็นทรง
กลม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก 
ทรงกระบอก  
ทรงกรวย 

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกส่ิงต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง 

-การต่อของช้ิน
เล็กในช้ินใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกช้ินส่วน 
 

 -การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป 

-การนับและ
แสดงจำนวน 

ของส่ิงต่างๆ 

ในชีวิตประจำวัน 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๑๐.๑.๓ 
จำแนกและจัด
กลุ่มส่ิงต่างๆ
โดยใช้ต้ังแต่๒
ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร  
น้ำหนัก จำนวน 

-เงิน 

-จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกส่ิงต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง 

-การต่อของช้ิน
เล็กในช้ินใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกช้ินส่วน 

-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป 

-การนับและ
แสดงจำนวนของ
ส่ิงต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การรวมและการ
แยกส่ิงต่างๆ 

-การบอกและ
แสดงอันดับท่ีของ
ส่ิงต่างๆ 

-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของส่ิง
ต่างๆ 

-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 

    -การบอกและ
แสดงอันดับท่ี 

ของส่ิงต่างๆ 
-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

-การอธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ 

๑๐.๒ มีความ
สามรถในการ
คิดเชิงเหตุผล 

๑๐.๒.๑ อธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์
หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง 

ตัวเด็ก  

บุคคลและ
สถานที ่
ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-ช่ือ ลักษณะ 
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความ 

สัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช 

-ดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

 

-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรม 

หรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา 

-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์ 
กับเหตุการณ์ 

ในชีวิตประจำวัน 

-การอธิบาย
เช่ือมโยงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดขึ้น
ในเหตุการณ์ 

หรือการกระทำ 

การมีส่วนร่วม 

ในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

อย่างมีเหตุผล 

-การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๐.๒.๒ 
คาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-ดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ 

-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ
รอบตัว 

-การคาดเดาหรือ
การคาดคะเนส่ิงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล 
 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 
 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและ
ยอมรับผลท่ี
เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและ
เลือกวิธี
แก้ปัญหา 

-เวลา ประโยชน์
และการใช้งาน  

-การมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็น
จากข้อมูล 

อย่างมีเหตุผล 

-การตัดสินใจ 

และมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการ
แก้ปัญหา 

มาตรฐานที่๑๑  
มีจินตนาการ 
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑ ทำงาน
ศิลปะตาม
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื่อส่ือความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและ
แปลกใหม่จาก
เดิมและ 

มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น 

ตัวเด็ก 
 

บุคคลและ
สถานที ่
 

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัว 

-การรับรู้และการ
สร้างความคิด
ความรู้สึกผ่านส่ือ
วัสดุของเล่นและ
ช้ินงาน 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    -การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง 

การเคล่ือนไหว
และศิลปะ 

-การสร้างสรรค์
ช้ินงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุท่ีหลากหลาย 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง
เคล่ือนไหว
ตาม
จินตนาการ
อย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ 
เคล่ือนไหว
ท่าทางเพื่อ
ส่ือสารความคิด  
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลายและ
แปลกใหม่ 

 -การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทางการ
เคล่ือนไหวและ
ศิลปะ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒.๑เจตคติท่ี
ดีต่อการ
เรียนรู ้

๑๒.๑.๑ สนใจ
หยิบหนังสือมา
อ่านและเขียน
ส่ือความคิดด้วย
ตนเองเป็น
ประจำอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 

ตัวเด็ก  

-รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ 

-อาหาร 

บุคคลและ
สถานที ่
-ชุมชน 

-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน 

-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก 

-ช่ือ ลักษณะ 
ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง
และความสัมพันธ์ 

-การฟังเสียงต่างๆ
ในส่ิงแวดล้อม 

-การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ 

-การฟังเพลง 
นิทาน คำคล้อง
จอง บทร้อยกรอง
หรือเรื่องราว
ต่างๆ 

-การพูดแสดง
ความคิด 
ความรู้สึกและ
ความต้องการ 

-การพูดกับคนอื่น
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
    

 

 

ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช  
-ดิน น้ำ ท้องฟ้า 
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ  
-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ท่ีแวดล้อมเด็ก 

ส่ิงต่างๆรอบตัว 

-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ 

-ยานพาหนะ  
การคมนาคม 

-เทคโนโลยี 
และการส่ือสาร 

ของตนเองหรือ
พูดเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง 

-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับส่ิงของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ 
ของส่ิงต่างๆ 

-การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ 

ในการเล่นและ
การกระทำต่างๆ 

-การรอจังหวะ 

ท่ีเหมาะสม 

ในการพูด 

-การพูด
เรียงลำดับคำเพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร 

-การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ 

-การอ่านอย่าง
อิสระตามลำพัง 
การอ่านร่วมกัน 
การอ่าน 

โดยมีผู้ช้ีแนะ 

-การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านท่ีถูกต้อง 

-การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ 

และข้อความ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์

สำคัญ 
    

 
  
 

-การอ่านและช้ี
ข้อความตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง 

-การสังเกต
ตัวอักษรในช่ือ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย 

-การสังเกต
ตัวอักษรท่ี
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
เขียนของผู้ใหญ่ 
-การคาดเดาคำ 
วลีหรือประโยค 

ท่ีมีโครงสร้างซ้ำๆ
กันจากนิทาน 
เพลง คำคล้อง
จอง  

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้นใน
การร่วม
กิจกรรมต้ังแต่
ต้นจนจบ 

  

๑๒.๒ มี
ความสามารถ
ในการ
แสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ ค้นหา
คำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 

โดยใช้วิธีการ 

ท่ีหลากหลาย
ด้วยตนเอง 

 -การสำรวจส่ิง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว 

-การตั้งคำถาม 

ในเรื่องท่ีสนใจ 

-การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบ 

ของข้อสงสัย
ต่างๆ 
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พัฒนาการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพ 

ที่พึงประสงค์ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ 

     -การส ารวจส่ิง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรูร้อบตวั 

-การตัง้ค าถาม
ในเร่ืองท่ีสนใจ 

-การสืบเสาะหา
ความรูเ้พื่อคน้หา
ค าตอบของขอ้
สงสยัต่างๆ 

 
๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยคค าถาม
ว่า “ เมื่อไหร ่“ “ 
อย่างไร “ .ใน
การคน้หา
ค าตอบ 
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ 
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 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น 
การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ 
ดังนี้ 

๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
      ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุล

และต่อเนื่อง 
       ๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคม
ท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
       ๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก 
                ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื ่องและเป็นส่วนหนึ ่งของการจัด
ประสบการณ์พร้อมท้ังนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
       ๑.๕ ให้พ่อแม่ครอบครัวชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
                ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง แนวคิดที่เหมาะสม
กับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ 
       ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส      
ท้ังห้า ได้เคล่ือนไหวสำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
       ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั ้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเร ียนรู้                     
จากหลักสูตรแกนกลาง และองค์ความรู้ในท้องถิ่น 
       ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดยผู้สอน
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
       ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน 
       ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที ่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต              
ของเด็กสอดคล้องกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
                 ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
       ๒.๘  จัดประสบการณ์ทางในลักษณะที ่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที ่เกิดขึ ้นในสภาพจริง                  
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
                 ๒.๙ การทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
นำมาไตร่ตรองใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
        ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการสนับสนุน           
ส่ือแหล่งเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการสถานศึกษาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยนำหลักการแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านมาวิเคราะห์ผสมผสานกันเพื่อนำไปสู่                 
แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

นักการศึกษา / แนวคิด การนำไปปฏิบัติเพือ่พัฒนาเด็ก 
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กีเซล (Gesell) 
❖ พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างมีแบบแผน            

และเป็นขั้นตอนเด็กควรพัฒนาไปตามธรรมชาติ
ไม่ควรเร่งหรือบังคับ 

❖ การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหว 
❖ การใช้ภาษา การปรับตัวเข้ากับสังคม กับบุคคล

รอบข้าง 

❖ การเตรียมความพร้อมโดยไม่เร่งหรือบังคับ   
ให้เด็กเขียน / อ่าน 

❖ จัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ 
❖ จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
❖ จัดกิจกรรมสร ้างสรรค์ ฝึกการใช้ม ือและ

ประสาทสัมพันธ์มือกับตา 
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง พูด ท่องคำคล้องจอง 

ร้องเพลง ฟังนิทาน 
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติเป็นรายบุคคลและ

เป็นเกลุ่ม 
เฟรอเบล (Froble) 
❖ การเล่นเป็นการทำงานและการเรียนรู้ของเด็ก 
❖ ควรส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก

ด้วยการกระตุ ้นให้เก ิดความคิดสร ้างสรรค์                
อย่างเสรี 

❖ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเสรี 
❖ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กได้เลือกปฏิบัติ

ตามความสนใจของตนเองอย่างเสรี 
 

เพียเจท์ (Piaget) 
❖ พัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญาของเด็กเกิดจาก

การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบๆ 
ตัวเด็ก มีการรับรู้จากส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ตลอดเวลาและมีการปรับขยายประสบการณ์
เดิม ความคิดและความเข้าใจให้ขยายมากขึ้น 

❖ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 
❖ จัดให้เด็กฝึกฝนทักษะ การสังเกต การจำแนก 

เปรียบเทียบ 
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผลเลือก

และตัดสินใจส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง 
❖ จัดให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ ่งใกล้ตัวไปสู่เรื ่อง                    

ไกลตัว และมีลักษณะท่ีเป็นรูปธรรม 
เปสตาลอสซ่ี  (Pestalozzi) 
❖ ความรักเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นต่อการ

พัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกายและสติปัญญา 
❖ เด็กแต่ละคนแตกต่างกันทั ้งด ้านความสนใจ

คว ามต ้ อ ง ก ารและ ระด ั บความสามารถ                   
ในการเรียน 

❖ เด็กไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยการท่องจำ 

❖ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้การอบรม
เลี้ยงดู การให้ความรัก ให้เวลา และให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ 

ฟรอยด์ (Freud)  
❖ ประสบการณ์ในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของ

คนเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากเด็กไม่ได้รับ  
การตอบสนองอย่างเพียงพอ จะเกิดอาการชะงัก 
พฤติกรรมถดถอยคับข้องใจส่งผลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก 

 
 
 

❖ จัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 
❖ ครูเป็นแบบอย่างที ่ดีและยอมรับความคิด/

ความสามารถของเด็กโดยเปิดโอกาสให้เด็ก  
ได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถและ   
เลือกเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
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นักการศึกษา / แนวคิด การนำไปปฏิบัติเพือ่พัฒนาเด็ก 

บรูเนอร์ (Bruner) 
❖ ครูสามารถช่วยจัดประสบการณ์ให้เด ็กเกิด    

ความพร้อมท่ีจะเรียนได้ 
❖ กิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับ

พัฒนาการและความสามารถของเด็ก 

❖  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
❖  ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถ

ของเด็ก 

เอลคายน์ (Elkind)  
❖ การเร่งเด็กให้เรียนรู้แต่เล็กเป็นอันตรายต่อเด็ก 
❖ เด็กควรมีโอกาสเล่นและเลือกกิจกรรมการเล่น

ด้วยตนเอง 

❖ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กมีโอกาสเล่น
และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 

มอนเตสเซอรี (Montessori) 
❖ หลักสูตรของโรงเรียนมอนเตสเซอรี จะมี ๖ วิชา

หลัก คือ 
๑. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
๒. การพัฒนากล้ามเนื้อ 
๓. การพัฒนาประสาทสัมผัส 
๔. การพัฒนาภาษา 
๕. คณิตศาสตร ์
๖. วัฒนธรรม 

❖ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้
เด็กได้มีพัฒนาการไปพร้อมกันท้ัง ๔ ด้าน คือ 
ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

❖ การจัดประสบการณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
     และสภาพท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวเด็ก 
❖ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 

(Whole Language Approach) 
❖ นวัตกรรมทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มี

วิธีการนำมาใช้ให้ปรากฏใน ๒ ลักษณะคือ 
๑. การจัดห้องเรียนปฐมวัย 
๒. การจัดกิจกรรมประจำวัน 

❖ การจัดมุมหนังสือนิทานและหุ่น 
❖ จัดประสบการณ์ เช่น การส่งเสริมการอ่าน 

การสนทนา ซักถาม อภิปราย เล่าเรื่องฯลฯ 
❖ การเล่นเสรีตามมุมต่างๆ 
❖ การสอนแบบหน่วยบูรณาการ 

 
ดิวอี้ (Dewey) 
❖ เด็กเรียนรู้โดยการกระทำ (Active Learning) 

❖ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ 
❖ ให้เด็กมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ

สภาพแวดล้อม ครูและเพื่อน ๆ 
 

จากการประมวลหลักการและแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปเป็นหลักการและแนวคิดของสถานศึกษา
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โดยมีความเชื่อว่าเด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู การสอน     
และการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น การปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และความสนใจของตนเอง ที่สนองต่อธรรมชาติ ความพร้อมและพัฒนาการของเด็ก          
แต่ละคนตามศักยภาพ ในสภาพบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น         
ด้วยความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของทุกคน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 
ชุมชน เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนให้เก ิดการเรียนร ู ้ มีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตร ฐานของหลักสูตร                         
มีความพร้อมเรียนในระดับประถมศึกษาและเป็นการสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู ่การดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
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๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
     กิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์

ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไรทั้งนี้การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ 
ขึ ้นอยู ่ก ับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ่สำคัญผู ้สอนต้องคำน ึงถึง               
การจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านการจัดกิจกรรมประจำวันเป็นหลักการจัดและขอบข่าย            
ของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
        ๑) กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประจำวันแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน
แต่ยดืหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
  วัย ๓ – ๔ ปี เป็นความสนใจประมาณ ๘ – ๑๒ นาที 
  วัย ๔ – ๕ ปี เป็นความสนใจประมาณ ๑๒ – ๑๕ นาที 
  วัย ๕ – ๖ ปี เป็นความสนใจประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที 
       ๒) กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดทางในกลุ่มและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 
       ๓) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเพื่อช่วยให้เด็กรู ้จักเลือกตัดสินใจคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์                 
เช่น การเล่นตามมุม  การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐ ถึง ๖๐ นาที 
       ๔) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมให้ห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ ่มและผู ้สอน                   
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภททั้งนี ้ กิจกรรม                          
ท่ีต้องออกกำลังกายควรจะสลับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกกำลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
 ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
        การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู ้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การส่วนตัว การยืดหยุ่นความ 
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

๒) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมือนิ้วมือ  
การประสาทสัมผัสระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามมือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

๓) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการพัฒนาให้เด็กได้มีโอกาส
ตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดคล้อง คุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

๔) การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที ่ดี  แสดงออกอย่างเหมาะสมและ                 
อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงานระมัดระวัง       
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทางระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้าให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรปะจำวัน
อย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ  
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                   ๕) การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิดรวบยอด        
และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กด้านสนทนา อภิปรายแลกเปลี ่ยน         
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ฝึกออกแบบและสร้างช้ินงาน และทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล 

๖) การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความรู้ความ
เข้าใจในสิ ่งต ่างๆ ที ่ เด ็กมีประสบการณ์โดยสามารถต ั ้งคำถามในสิ ่งท ี ่สงสัยใคร ่ร ู ้จ ัดก ิจกรรมทางภาษา                             
ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องมีแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี ้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรม        
ทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 

๗) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกและเห็นความสวยงามของสิ ่งต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี             
การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ ่งต่าง ๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่ นน้ำ เล่นทราย                   
เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
            ๘) การกำหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทำตารางกิจกรรมประจำวันสามารถดำเนินการ               
ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับความเหมาะสม ประเด็นสำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงความครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้ 
 
รายการการพัฒนา อายุ ๓ ปี 

ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๔ ปี 
ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

อายุ ๕ ปี 
ช่ัวโมง : วัน 
(ประมาณ) 

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน (รวมท้ัง 
การช่วยตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหารสุขอนามัย
และการนอนพักผ่อน 

 
๓ 

 
๒ ๑/๒ 

 
๒ ๑/๑ 

๒. การเล่นเสรี ๑ ๑ ๑ 
๓. การคิดและความคิดสร้างสรรค์ ๑ ๑ ๑ 
๔. กิจกรรมด้านสังคม ๑/๒ ๓/๔ ๑ 
๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 
๖. กิจกรรมท่ีมีการวางแผนโดยผู้สอน ๓/๔ ๑ ๑ 

เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ ๗ 
 
 สำหรับทักษะพื้นฐานชีวิตในประจำวัน อายุ ๓ ขวบ จะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นเวลาจะลดลงเพราะ
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง อายุ ๓ ขวบ มีกิจกรรมทางสังคมท่ีต้องฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาน้อยลง 
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ตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน 
 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. รับเด็กเป็นรายบุคคล  
๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมยามเช้า  
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ตรวจสุขภาพ สนทนา ข่าวและเหตุการณ์  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ  
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม)  
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารว่าง ด่ืมนม  
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์  
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุม)  
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แปรงฟัน / นอนหลับพักผ่อน  
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. เก็บท่ีนอน  / ด่ืมนม  
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา  
๑๕.๐๐  สรุปกิจกรรมประจำวัน (กลับบ้าน)  

 
หมายเหตุ   ตารางกิจวัตรประจำวันสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หากมีเหตุการณ์อื ่นใด                  
ที่เด็กสนใจเกิดขึ้น ครูอาจนำมาสอนได้ทันทีโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach) 
หรือหากครูประสงค์จะพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีก็อาจงดกิจกรรมประจำวันในแต่ละช่วงเวลานั้น 
 
๑.กิจกรรมเสรี หรือการเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กเล่นอย่างอิสระประกอบด้วยมุมต่างๆ ควรจัด                 
ไม่น้อยกว่า ๕ มุม/วัน 
            มุมบทบาทสมมติ อาจจัดเป็นมุมเล่นดังนี้ 
              ๑.๑ มุมบ้าน 

• ของเล่นเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจำลอง เช่น เตา กระทะ  ครก  กาน้ำ  มีดพลาสติก 
หม้อ  จาน  ช้อน  ถ้วยชาม  ฯลฯ 

• เครื่องเล่นตุ๊กตา  เส้ือผ้าตุ๊กตา  ตุ๊กตา 
• เครื่องแต่งบ้านจำลอง  เช่น  โต๊ะเครื่องแป้ง  กระจก  หวี  ตลับแป้ง ฯลฯ 
• เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ  ท่ีใช้แล้ว  เช่น  ชุดเครื่องแบบทหาร  หมวกตำรวจ  

                          ชุดเส้ือผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง  รองเท้า  กระเป๋าถือท่ีไม่ใช้แล้ว ฯลฯ 
•   โทรศัพท์  เตารีดจำลอง 

              ๑.๒ มุมหมอ  
• เครื่องเล่นจำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง เส้ือคลุมหมอ ฯลฯ 

     ๑.๓ มุมร้านค้า 
• กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้แล้ว 
• อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข   ธนบัตรจำลอง ฯลฯ 
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๑.๔ มุมบล็อก 
• ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ท่ีมีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน จำนวนต้ังแต่ ๕๐ ช้ินขึ้นไป 
• ของเล่นจำลอง เช่น รถยนต์  เครื่องบิน  รถไฟ  คน  สัตว์  ต้นไม้ ฯลฯ 
• ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีจัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติกแยกตามรูปทรง 

ขนาด 
๑.๕ มุมหนังสือ 

• หนังสือภาพนิทาน  สมุดภาพ  หนังสือภาพท่ีมีคำและประโยคส้ัน ๆ พร้อมภาพ 
• ช้ันหรือท่ีวางหนังสือ 
• อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน  เช่น  เส่ือ  หมอน ฯลฯ 
• สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน 
• อุปกรณ์สำหรับการเขียน 

               ๑.๖ มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา 
• วัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่างๆ  เปลือกหอย  ดิน  หิน  ทราย ฯลฯ 
• เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจ  สังเกต  ทดลอง  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เครื่องช่ัง ฯลฯ 

๑.๗ มุมอาเซียน 
• ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
• คำกล่าวทักทายของแต่ละประเทศ 
• ภาพการแต่งกายประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
๒.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ ่มและจิตนาการ               
โดยใช้งานศิลปะหรือวิธีการอื่น ๆ  ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 

๒.๑ การวาดภาพและระบายสี 
❖ สีเทียนแท่งใหญ่  สีไม้  สีชอล์ก  สีน้ำ 
❖ พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒) 
❖ กระดาษ 
❖ เส้ือคลุม  หรือผ้ากันเป้ือน 

                ๒.๒ การเล่นกับสี 
❖ การเป่าสี  มีกระดาษ  หลอดกาแฟ  สีน้ำ 
❖ การหยดสี  มี  กระดาษ  หลอดกาแฟ  พู่กัน  สีน้ำ 
❖ การพับสี  มี  กระดาษ  สีน้ำ  พู่กัน 
❖ การเทสี  มี  กระดาษ  สีน้ำ 
❖ การละเลงสี  มี  กระดาษ  สีน้ำ  กาว 

                ๒.๓ การพิมพ์ภาพ 
❖ แม่พิมพ์ต่าง ๆ จากของจริง  เช่น  นิ้วมือ  ใบไม้  ก้านกล้วย  ฯลฯ 
❖ แม่พิมพ์จากวัสดุอื่น ๆ เช่น  เชือก  เส้นด้าย  ตรายาง ฯลฯ 
❖ กระดาษ  ผ้าเช็ดมือ  สีโปสเตอร์  (สีน้ำ ฯลฯ) 
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                 ๒.๔ การปั้น 
❖ ดินน้ำมัน  แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น  แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ  ไม้นวดดินน้ำมัน ฯลฯ 

                 ๒.๕ การพับ  ฉีก  ตัดปะ  เช่น   
❖ กระดาษ  หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีจะใช้พับ ฉีก ตัดปะ  กรรไกรขนาดเล็ก ปลายมน กาว ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

                 ๒.๖ การประดิษฐ์เศษวัสดุ  
❖ เศษวัสดุต่าง ๆ มีกล่องกระดาษ  แกนกระดาษ เศษผ้า เศษไหม กาว กรรไกร  สี  ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ 

                 ๒.๗ การร้อย  
❖ ลูกปัด  หลอดกาแฟ    สร้อยมะกะโรนี ฯลฯ 

                 ๒.๘ การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์   
❖ พลาสติกช้ินเล็ก ๆ  รูปทรงต่าง ๆ ผู้เล่นสามารถนำมาต่อเป็นรูปแบบต่างๆ  ตามความต้องการ 

 
๓. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใช้การรับรู ้ทางสมองและสั่งร่างกายเคลื่อนไหว                
ส่วนต่าง ๆ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะและดนตรี  นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ตัวอย่างส่ือ
มีดังนี้  เครื่องเคาะจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  ฉาบ  กลอง  รำมะนา ฯลฯ 
 
๔.กิจกรรมกลุ่มใหญ่  หรือ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  หรือ กิจกรรมในวงกลม  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะ    
การเรียนรู้ และการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องเป็นกระบวนการพัฒนาภาษา  การคิด  การแก้ปัญหา  เพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย  จำเป็นต้องใช้เทคนิค  วิธีการ  รูปแบบการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย  เช่น  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การเล่านิทาน  การสาธิต  การทดลอง/ปฏิบัติการ  
การศึกษานอกสถานท่ี  การเล่นบทบาทสมมติ  การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ   ตัวอย่างส่ือมีดังนี้ 

๔.๑ ส่ือของจริงท่ีอยู่ใกล้ตัวและส่ือจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น  เช่น  ต้นไม้  ใบไม้  เปลือกหอย    
      เส้ือผ้า ฯลฯ 
๔.๒ ส่ือท่ีจำลองขึ้น  เช่น  ลูกโลก  ตุ๊กตาสัตว์  ฯลฯ 
๔.๓  ส่ือประเภทภาพ  เช่น  ภาพพลิก  ภาพโปสเตอร์  หนังสือภาพ ฯลฯ 
๔.๔  ส่ือเทคโนโลยี เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง  เป็นกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกาย           
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  อาจเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างอิสระ เช่น  การวิ่ง  เดิน  ปีนป่าย  การเดินทรงตัว  
การเล่นกับเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา  เกมการละเล่นต่าง ๆ หรือ การเล่นน้ำและทราย  ตัวอย่างส่ือมีดังนี้ 

๕.๑ เครื่องเล่นสนาม  เช่น  เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย  ฯลฯ 
๕.๒ ท่ีเล่นทราย  มีทรายละเอียด  เครื่องเล่นทราย  เครื่องตวง ฯลฯ 
๕.๓ ท่ีเล่นน้ำ  มีภาชนะใส่น้ำหรืออ่างน้ำวางบนขาต้ังท่ีมั่นคง  ความสูงพอท่ีเด็กจะยืนได้พอดี  เส้ือคลุม 
      หรือผ้ากันเป้ือน  อุปกรณ์เล่นน้ำ  เช่น  ถ้วยตวง  ขวดต่าง ๆ  กรวยกรอกน้ำ  ตุ๊กตายาง ฯลฯ 

 
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นการเล่นกับส่ือ/ของเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา  มีกฎกติกาง่ายๆ ฝึกทักษะ
การคิดต่างๆ ทักษะทางภาษา  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
               ๖.๑เกมจับคู่ 

❖ จับคู่รูปร่างท่ีเหมือนกัน 
❖ จับคู่ภาพเงา 
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❖ จับคู่ภาพท่ีซ่อนอยู่ในภาพหลัก 
❖ จับคู่ส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กัน  ส่ิงท่ีใช้คู่กัน 
❖ จับคู่ภาพกับโครงร่าง 
❖ จับคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 
❖ จับคู่ภาพท่ีเป็นประเภทเดียวกัน 
❖ จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 

               ๖.๒ เกมภาพตัดต่อ 
❖ ภาพตัดต่อท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น  ผลไม้  ผัก ฯลฯ 

               ๖.๓ เกมจัดหมวดหมู่ 
❖ ภาพส่ิงต่างๆ ท่ีนำมาจัดเป็นพวก ฯ 
❖ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน 
❖ ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง  สี  ขนาด  รูปทรงเรขาคณิต 

                ๖.๔ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) 
❖ โดมิโนภาพเหมือน 
❖ โดมิโนภาพสัมพันธ ์

                ๖.๕ เกมเรียงลำดับ 
❖ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
❖ เรียงลำดับขนาด 

               ๖.๖ เกมศึกษารายละเอียดของภาพ 
               ๖.๗ เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์ 
               ๖.๘ เกมพื้นฐานการบวก 
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บรรยากาศ 

การเรียนรู ้

สะอาด  

ปลอดภัย 

เล่นอิสระ 

อย่างมีวินัย 

สะดวกในการ 

ทำกิจกรรม 

มีความพร้อมของ
สถานที ่

ความพอเพียง 

การเรียนรู้  

การเล่น 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความสำคัญเนื่องจากหลักสูตรกำหนดว่าเด็กจะเรียนรู้ทั้งในสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ความต้องการ  
ความสนใจ  และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งเรียนรู้ผ่านการเล่น   เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งสถานศึกษา                  
จะต้องแสดงภาพของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ที่มีทั้งด้านจิตภาพและกายภาพไว้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพัฒนาเด็กบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐      
มีประเด็นสำคัญดังนี้ 
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สภาพแวดล้อมในหอ้งเรียน 
บรรยากาศในห้องเรียนด้านจิตภาพของเด็กปฐมวัยต้องมีความปลอดภัย  ความสะอาด  มีความเป็นระเบียบ  

เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง  เด็กรู ้สึกอบอุ่น  มั ่นใจ  เป็นมิตร  และเป็นสุขสำหรับบรรยากาศด้านกายภาพ
ประกอบด้วย 

๑. พื้นท่ีอำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน 
    ๑.๑ ท่ีเก็บแฟ้มผลงานของเด็ก  อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 
    ๑.๒ ท่ีเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก  อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก 
    ๑.๓ ท่ีเก็บเครื่องใช้ของผู้สอน  เช่น  อุปกรณ์การสอน  ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ 
    ๑.๔ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือส่ิงท่ีเด็กสนใจ 
๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว  ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื ้นที่ที ่เด็กสามารถจะทำงาน         

ได้ด้วยตนเอง  และทำกิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรม
หนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น 

๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์  สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน  
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน  เช่น  มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ  มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก  มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กับมุมศิลปะ  ฯลฯ  ที่สำคัญจะต้องมีของเล่น  วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอ               
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก  การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี  มักถูกกำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวัน  เพื่อให้โอกาสเด็ก     
ได้เล่นอย่างเสรีประมาณวันละ ๖๐ นาที  การจัดมุมเล่นได้แก่   มุมบล็อก  มุมหนังสือ  มุมบทบาทสมมุติ                             
มุมวิทยาศาสตร์  มุมศิลปะ  ผู้สอนควรคำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

    ๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓ – ๕ มุม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีของห้อง 
          ๓.๒ ควรมีการผลัดเปล่ียนส่ือการเล่นตามมุมบ้าง  ตามความสนใจของเด็ก 

    ๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น  เช่น  เด็กเรียนรู้เรื่อง  ผีเส้ือ  
ผู้สอนอาจจัดให้มีการเล้ียงหนอน  หรือมีผีเส้ือสต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ฯลฯ 

    ๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น  ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของอยากรู้  
อยากเข้าเล่น 

    ๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก  โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุก
อย่างเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 

สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนรวมท้ัง                
จัดสนามเด็กเล่น  พร้อมเครื่องเล่นสนาม  จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบนอก
โรงเรียน  ดูแลรักษาความสะอาด  ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา  ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก บริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ดังนี้ 

     สนามเด็กเล่น  ควรมีพื้นผิวหลายประเภท  เช่น  ดิน  ทราย  หญ้า  พื้นที่สำหรับเล่นของเล่นที่มีล้อ  
รวมทั้งท่ีร่ม  ที่โล่งแจ้ง  พื้นดินสำหรับขุด  ที่เล่นน้ำ  บ่อทราย  พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น  เครื่องเล่นสนาม
สำหรับปีนป่าย  ทรงตัว  ฯลฯ  ทั้งนี้ต้องไม่ติดกับบริเวณที่มีอันตราย  ต้องหมั่นตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพ
แข็งแรง  ปลอดภัยอยู่เสมอ  และหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด 

     ที่นั่งเล่นพักผ่อน  จัดที่นั่งเล่นไว้ใต้ต้นไม้มีร่มเงา  อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการ
ความสงบ  หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครอง 

     บริเวณธรรมชาติ  ปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชผักสวนครัว  หากบริเวณสถานศึกษามีไม่มากนักอาจปลูก
พืชในกระบะหรือกระถาง 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากครูหรือจากที่ครูจัด                
เด็กได้ลงมือกระทำ  สัมผัส  ค้นหา  ด้วยตนเองเพื ่อทำให้เด็กเกิดความ เข้าใจได้เร ็วขึ ้น  อยากเรียนรู ้และ                   
อยากมาโรงเรียน  ซึ่งประเมินได้จากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับเด็กปฐมวัย  สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ  และ/หรือ                 
๓ มิติ   ท่ีเป็นส่ือของจริง  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก  ส่ือสะท้อนวัฒนธรรม  ส่ือท่ีปลอดภัยต่อตัวเด็ก  ส่ือเพื่อ
พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน  ส่ือท่ีเอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า  โดยการจัดการใช้ส่ือเริ่มต้น
จาก  สื ่อของจริง  ภาพถ่าย  ภาพโครงร่าง  และสัญลักษณ์  ทั ้งนี ้การใช้สื ่อต้องเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ                
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย  โรงเรียนควรนำเสนอที่มีอยู่หรือ
จัดหาในหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในรูปแบบการบรรยายและภาพถ่าย   เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม  
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมกลางแจ้ง  ควรเสนอท้ังการเลือก
ส่ือ  การจัดหาส่ือ  การใช้ส่ือ  การประเมินการใช้ส่ือ 
 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ซึ่งจัดไว้ภายในโรงเรียน  เพื่อให้ผู้เรียน  
สามารถศึกษาหาความรู ้เพ ิ ่มเติมได้ภายในโรงเร ียน  ในการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนร ู ้ของแต่ละโรงเร ียน                     
มีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน  ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน  สวนต่าง ๆ ในโรงเรียน ฯลฯ 
          แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  เป็นสถานที่  บุคคล  เรื่องราว  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นและวันสำคัญ          
ทางราชการ  ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น  และเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูล  ความรู้หลากหลายประเภท
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น 

- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
- วัดราชบพิธ 
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
- ท่ีทำการไปรษณีย์อุรุพงษ์ 
- ตลาดมหานาค 
- ตลาดโบ๊เบ ๊
- สถานีดับเพลิงพญาไท 
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การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก    
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจัดทำข้อมูลหลักฐานหรือเอกสาร                  
อย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับ
ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำนำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา 
ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 

๑.วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
๒.ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ตามมาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี ้ และสภาพ                                                                                

ท่ีพึงประสงค์ 
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ควรใช้  

แบบทดสอบ 
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กสำหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม

และควรใช้กับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์             
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กท่ีเก็บอย่างมีระบบ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตรผู้เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

๑.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย 
  การจัดการสถานศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควร

มีบทบาท ดังนี้ 
       ๑.๑ ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       ๑.๒ สร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรโดยการประชุมชี้แจงความสำคัญและความจำเป็นที ่ต้อง
ร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน 
       ๑.๔ จัดทำโครงการ งบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๑.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อดำเนินการดังนี้ 
  ๑) ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเดิม 
  ๒) ระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ สภาพ/ปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ความสำเร็จ จุดเด่น ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  
สภาพสังคมวัฒนธรรม ความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  ๓) ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา โดยครู บุคลากร 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การพิจารณานำความรู้ที่เป็นข้อมูล          
ในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา 
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         ๑.๖ นำร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
         ๑.๗ ขออนุมัติต่อกรรมการสถานศึกษา และประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยรายงาน               
การดำเนินการต่อกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และจัดทำ
ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
                    ๑.๘ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื ่อไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
                    ๑.๙ การรับและพัฒนาครู ดำเนินการโดยคัดเลือกบุคลากรที่ทำงานกับเด็ก เช่น ผู ้สอน พี่เลี ้ยง                 
อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติหลักตามเกณฑ์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมดำเนินงานตามที่ออกแบบ                
หลักสูตรไว้ พัฒนาครูประจำการให้สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานคุณลักษณะ        
ท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
         ๑.๑๐ จัดทำโครงการ/งบประมาณสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
ตลอดจนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
         ๑.๑๑ นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็นผู้นำหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
         ๑.๑๒ นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็ก ตามมาตรฐาน      
ตัวบ่งชี ้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินการสอนของครู 
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
         ๑.๑๓ กำกับ ติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผลการประเมินไปใช้                     
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
         ๑.๑๔ กำกับ ติดตาม ให้มีการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้เมื ่อครบรอบปีที ่ ๓ เพื่อนำผลจาก                 
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก  บริบทสังคม
และให้มีความทันสมัย 
 
 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้นำหลักสูตรไปใช้ 
     ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานร่วมกำหนด
สาระการเรียนรู้รายปี สำหรับการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนคำนึงถึงความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับยุค
ศตวรรษที ่ ๒๑ ต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตามศักยภาพ                    
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ช ดังนั้น ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งท่ีจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท/หน้าท่ี ดังนี้ 
  ๒.๑ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ใช้หลักสูตร 
      ๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึง
ประสงค์ กับสาระการเรียนรู้รายปี 
      ๒) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีอิสระ
การเรียนรู้ท้ังกายและใจ จัดประสบการณ์/จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทำงานและเรียนรู้ท้ังรายบุคคลและ
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เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ          
ท่ีมีความทันสมัย ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
      ๓) จัดสภาพแวดล้อมตลอดจนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 
      ๔) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๕) ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพ               
ท่ีพึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินการสอนของครู ร่วมจัดทำรายงาน
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      ๖) จัดทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้ 
      ๗) จัดส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผล                
การประเมินไปใช้ในปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
      ๘) ประเมินการนำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ ๓ เพื่อนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่นและให้มีความทันสมัย 

           ๒.๒ บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เสริมหลักสูตร 
       ๑) สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 
       ๒) ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
       ๓) ฝึกให้เด็กมีความเช่ือมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก 
       ๔) ฝึกการเรียนรู้หน้าท่ี ความมีวินัย และการมีนิสัยท่ีดี 
       ๕) จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล 
       ๖) ประสานความร ่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื ่อให้เด ็กได้พ ัฒนา                 
เต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
 ๓. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
     การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสารกัน
ตลอดเวลา เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาท
หน้าท่ี ดังนี้ 
  ๓.๑ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบกำหนดสาระการเรียนรู้
รายปี แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก 
  ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น 
  ๓.๓ มีส ่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู ้ของเด็กและในการประเมินการจัดการศึกษา                 
ของสถานศึกษา 
 
 ๔. บทบาทของชุมชน 
     ชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการประสาน
ความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
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  ๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ชมรม
ผู้ปกครอง 
  ๔.๒ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของ
สถานศึกษา 
  ๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง 
  ๔.๔ ส่งเสริมให้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
  ๔.๕ ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 
และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.๖ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทำหน้าท่ีเสนอแนะ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ – ๖ ) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ 
ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร  สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม                
กับสภาพ  บริบท  ความต้องการ  และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด โดยดำเนินการ  ดังนี้ 

๑.การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา
เด็กสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตั วบ่งชี ้ และสภาพ                       
ท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กท้ัง
ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๒.การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กท่ีมีความพิการแต่ละด้าน 
อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที ่เอื ้อต่อสภาพความพิการของเด็ก ทั ้งวิธ ีการและเครื ่องมือที ่ใช้                           
ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 

๓.สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุนครูพี ่เลี ้ยงให้การดูแลช่วยเหลือ                 
และส่งเสริมพัฒนาการ กรณีท่ีมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการการส่ง
ต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 
 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 การสร้างรอยเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้                
ได้อย่างราบรื่น การเช่ือมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ จะประสบผลสำเร็จได้ บุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรท้ังสอง
ระดับ เพื่อทำความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษาโดยดำเนินการ
ดังนี้ 
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  ๑.๑ จัดประชุมผู ้สอนระดับปฐมวัยและผู ้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความเข้าใจ                   
รอยเช่ือมต่อของหลักสูตรท้ังสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและบุคลากร
อื่นๆ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนท้ังสองระดับมีโอกาสแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการสร้างรอยเช่ือมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับพ่อแม่  
ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
 

๒.ผู้สอนระดับปฐมวัย 
       ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวก่อนเล่ือนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โดยผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวเด็กเพื่อส่งต่อผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดี ๆ เพื่อให้เด็กเกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้ในระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสำรวจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมในช่วง ๑ เดือนปลายปีสุดท้ายให้มีประสบการณ์
พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับรอยเช่ือมต่อในการเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

๓.ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
       ผู ้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเจตคติท ี ่ ดี                         

ต่อการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับ                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและห้องเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์                  
ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมของเล่น เพื่อช่วยให้
เด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
  

๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
         พ่อแม่ ผู ้ปกครอง มีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี ้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน                     
และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยเด็ก 
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  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรักความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน สนทนาพูดคุย
ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้กำลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลานเพื่อช่วยให้บุตรหลานปรับตัว        
ได้ดีขึ้น 
 
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน  

การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการสำคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระจาย
อำนาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษา    
ในระดับนี้ ดังนั้นเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสอดคล้อง 
กับความต้องการของชุมชนและสังคม จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้ าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน                   
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาประถมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่                  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการท่ีเป็นระบบ
เครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับ                 
และทุกอาชีพ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชน                    
ท่ัวไปทราบ เพื่อนำข้อมูลจากการรายงานผลมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยต่อไป 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

09:45 – 10:00  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมกลางแจ้ง 

10:30 – 11:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

11:00 – 12:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

12:00 – 14:00  น.  นอนหลับพักผ่อน   

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 

 

07:30 – 08:00  น.  รับเด็ก 

08:00 – 08:30  น.  เคารพธงชาติ/สวดมนต์/กิจกรรมยามเช้า 

08:30 – 08:45  น.  เข้าห้องน้ำ/ด่ืมน้ำ/ตรวจสุขภาพ  

08:45 – 09:15  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

09:15 – 09:45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

09:45 – 10:00  น.  ด่ืมนม/รับประทานอาหารว่าง 

10:00 – 10:30  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 

10:30 – 11:00  น.  กิจกรรมเล่นตามมุม/เสรี 

11:00 – 11:30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 

11:30 – 12:00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:00 – 14:00  น.  ล้างหน้า/แปรงฟัน/เปล่ียนชุดนอน/ 

นอนหลับพักผ่อน 

14:00 – 15:00  น.  เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ด่ืมนม/ 

ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/ 

เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

หมายเหตุ  การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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คำสั่ง 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
ท่ี ส.ส.ท  ๐๑/๐๑/๒๕๖๑ 

 
เร่ือง    การจัดทำรายงานคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นไป                  
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ดังนี้  
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ส่งเสริมกำกับ ดูแล สนับสนุน ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
            ๑.๑  นางธาริณี             กฤดากร  ณ  อยุธยา  ผู้รับใบอนุญาต     ท่ีปรึกษา 
  ๑.๒  นางสาวจินตนา   ธรรมวานิช            ผู้จัดการและผู้อำนวยการ    ท่ีปรึกษา 
                     ๑.๓  นางศิริลักษณ์          มโนรมย์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ท่ีปรึกษา 
  ๑.๔  นายธนาวิทย์   ฤทธิศรี   ผู้แทนชุมชน               ท่ีปรึกษา 
  ๑.๔  ว่าท่ีร้อยตรีธีระยุทธ   อักษรกูล            ผู้แทนผู้ปกครอง      ท่ีปรึกษา 
  ๑.๕  นายพันธ์เทพ   รตางศุ             ผู้แทนผู้ปกครอง      ท่ีปรึกษา 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าท่ีจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นางสาวสายใจ ผลานุสนธิ        รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย    ประธาน      
                     ๒.๒  นางฐิติมา             สุทธิภิญโญกุล                         รองประธาน 
  ๒.๓  นางสาวสุดารัตน์     สีดา          กรรมการ 
  ๒.๔  นางนพวรรณ         พรรัตนพันธุ์         กรรมการ 
  ๒.๕  นางสาวนิลาวรรณ   พิกุลทอง         กรรมการ 
  ๒.๖  นายธนินท์ธร         แดงทิม         กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๗  นางพรเพ็ญ  เริงโกมุท          ผู้พิมพ์และตรวจทาน 
   
 
   
 
 
         (นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช)                                                                   
              ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
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คำรับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
---------------------------------------- 

 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย  ให้ความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
      

(นางสาวจินตนา  ธรรมวานิช) 
             ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




