รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน สมาคมสตรีไทย
รหัสโรงเรียน 1110100620
62 หมูที่ - ถนน - เพชรบุรี ตําบล/แขวง ถนนเพชรบุรี เขต/อําเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 022157335 โทรสาร 022153713

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

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 ซึ่งในทุกดานจะเนนกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทะิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากที่กลาวมาขางตน ยังมีการฝก
ทักษะกระบวนการคิดผานการปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมทักษะชีวิต โครงงานกิจกรรมบูรณาการ
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนการทํางานและกิจกรรม โดยเนนการเวนรtยะหางเพื่อความปลอดภัย การ
ประชุมผูปกครอง ปรับเปลี่ยนเปนการสื่อสารผานแอปพลิเคชั่นไลน การประชุมครูมีการลดจํานวนผูประชุมตามความเหมาะสม รูปแบบการสั่งงานใช
ระบบออนไลน ทําใหมีความสะดวกและปฏิบัติไดรวดเร็วขึ้น การจัดดูแลความปลอดภัยประจําวัน มีการจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จุดลางมือ และ
เพื่อใหการบริหารงานที่มีความราบรื่นไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาดานสภาพคลองทางการเงินของสถานศึกษา
ในดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหมีการพัฒนาครูไดรับการอบรมออนไลน พัฒนาการเรียนการสอนโดยผาน
กระบวนการ PLC นํากระบวนการจัดการเรียนการสอน Active learning ในรูปแบบ Co-5STEP และ EF มาสอดแทรกในกระบวนการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู สนับสนุนใหครูใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป อาทิ
การสรางแบบฝกทักษะการอานผานคลิปวิดิโอ แอปพลิเคชั่น Kahoot Zoom Seesaw Power point และ Coding ทั้งนี้ยังมีการสงเสริม
สวัสดิการใหแกครูอยางตอเนื่องเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิ วันเกิด วันขึ้นปใหมจีน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน จัดบริการอาหาร
กลางวัน และจัดหาชุดแบบฟอรมโรงเรียนใหแกคณะครู
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
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) : ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนสมาคมสตรีไทยแฟนเพจ

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. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
1. กิจกรรม เก็บ เก็บ เก็บ
2. กิจกรรมบัดดี้ที่รักแตงสวยชวยเพื่อน)
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
ตอเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความมั่นใจและกลาแสดงออก
4. จัดกิจกรรมในรูปแบบ R.E.A.D.MODEL โดยใชนิทานประกอบการเรียนรู อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ
5. จัดหาวิทยากร หรือสงครูอบรมเกี่ยวกับการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง

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
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- 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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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

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. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. ผลการสอบ Rt ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. โครงการบูรณาการการเรียนรูในรูปแบบ STEM เศรษฐกิจพอเพียง

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน
2. โรงเรียนมีการจัดนิเทศการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เขามาในระบบและพัฒนาตอยอดใหเกิดผลมากยิ่งขึ้น
3. สงเสริมใหครูเขารับการอบรมในระบบ Online เพิ่มมากขึ้น เพื่อนํามาขยายผลสูเพื่อนครูและสงผลที่ดีตอผูเรียน
4. มีการปรับปรุงโครงสรางการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น
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
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อมุงสูการสอบ 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
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- 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)
ลงชื่อ........................................
(........จินตนา ธรรมวานิช........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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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) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนสมาคมสตรีไทยแฟนเพจ

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. จัดระบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่อง
8. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพและพลานามัยใหกับเด็กทุกคน
9. เปดโอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่หลากหลาย
10. เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
11. ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ มีนํ้าใจ รักความเปนไทย
12. สนับสนุนชุมชนเขามามีสวนรวมไดใชสถานที่ในการทํากิจกรรมในดานตาง ๆ
13. จัดหาทรัพยากร สื่อ อุปกรณ ที่สงเสริมการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ ไดอยาง
สมดุล มีบริการสนามเด็กเลนพรอมอุปกรณเพื่อเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาของเด็กในทุก ๆ ดาน
14. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียน
15. สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหรมรื่นเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุด
ระดับขั้นพื้นฐาน
ดานวิชาการ
1. พัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนผูมีความใฝรู และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห และแกปญหาไดตามศักยภาพ
3. สงเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแกนักเรียน
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. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีทักษะชีวิตพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีนํ้าใจ รักความเปนไทย
6. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความตระหนักและบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัวและสังคม
ดานธุรการ/อาคารสถานที่
1. สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชสถานที่
2. ปรับปรุงหองประกอบการตาง ๆ เพื่อเอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการ 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. นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูจากประสบการณตรงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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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. พัฒนาคุณภาพของเด็กใหมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน
2. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
3. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และควบคุมการแสดงออกทางอารมณได
4. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
5. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร 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. จัดหองประกอบใหพรอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรู
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. จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก และปลูกฝงความเปนไทยใหเกิดกับนักเรียน และ
นักเรียนสามารถแสดงออกไดอยางถูกตองเหมาะสม
6. จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวม ดูแลและพัฒนาโรงเรียน พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนตอ
สาธารณชน
Page 11 of 69

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

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

11

5

-

-

16

หองเรียนปกติ

2

11

13

-

-

24

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

17

16

-

-

33

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

14

16

-

-

30

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

53

50

-

-

103

หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP -

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

หองเรียนปกติ

2

14

15

-

-

29

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

1

10

10

-

-

20

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

16

17

-

-

33

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

11

21

-

-

32

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

21

22

-

-

43

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

16

18

-

-

34

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 11 หองเรียน EP -

88

103

-

-

191

รวมทั้งสิ้น

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 (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

1

-

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

6

-

-

-

6

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

26

-

2

-

28

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

33

-

2

-

35

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

33

-

2

-

35

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน
สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

16

1

16:1

16:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

6

87

6

15:1

15:1

11

191

28

7:1

18:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู
จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

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
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

2

2

- เนตรนารี

2

2

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

12

12

กิจกรรมแนะแนว

-

-

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

-

-

รวม

16

16

Page 15 of 69

5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน
ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

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
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพของเดกใหมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาาน
โครงการ
1. เพื่อนชวยเพื่อน(เก็บ เก็บ เก็บ)
คาเปาหมาย
90.00 : เด็กมีนํ้าใจคอยชวยเหลือในการเก็บของเขาที่
ผลสําเร็จ
95.00 : เด็กมีนํ้าใจคอยชวยเหลือในการเก็บของเขาที่ทั้งของตนเองและชวยเหลือเพื่อนรวมหองเรียน จดจําสิ่งของตนเองได
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. เพืื่อนชวยเพื่อน (บัดดี้ที่รักแตงตัวสวยชวยเพื่อน)
คาเปาหมาย
90.00 : เด็กปฐมวัยปที่ 2 เปนผูที่มีจิตสาธารณะชวยเหลือผูอื่น/ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม แตในชวงสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโควิด-19 และเปนการลดปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดในสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563 จึงไมไดดําเนิน
โครงการนี้อยางตอเนื่อง เวนแตในชวงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการผอนปรนใหทํากิจกรรมตามปกติได
ผลสําเร็จ
100.00 : เด็กปฐมวัยปที่ 2 เปนผูที่มีจิตสาธารณะชวยเหลือผูอื่น/ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม ไดชวยเหลือเพื่อนใน
การแตงตัว เชน ติดกระดุม สวมเสื้อ กางเกง เปนบางโอกาสที่อยูภาวะใหมีการผอนปรนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการดังกลาว
จะไดดําเนินการอยางตอเนื่องในปการศึกษาตอไป
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. สรางวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน
คาเปาหมาย
85.00 : เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม
ผลสําเร็จ
86.67 : เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและฝกการอยูรวมกันในสังคม คิดและปฏิบัติดวยความเต็มใจ มีจิต
สาธารณะที่อยากปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองคํานึงถึงขอปฏิบัติรวมกันในหองเรียน
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. ทัศนศึกษา
คาเปาหมาย
95.00 : เพื่อใหเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1-3 มีโอกาสไดออกไปศึกษานอกสถานที่ ใหไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง ฝกใหเด็กรูจักการสังเกต
สอบถาม แกปญหาเมื่อตองพบกับบุคคลและสภาพแวดลอมที่แตกตางจากโรงเรียนและรูจักสถานที่สําคัญในชุมชนใกลบริเวณที่ตั้งของสถานศึกษา
ผลสําเร็จ
100.00 : ด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1-3 ไดอออกไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง รูจักการสังเกต สอบถาม รูจักการพูดคุยกับ
บุคคลพบเจอ ปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย เชื่อฟงวิทยากรขณะใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ จดจําเสนทางระหวางสถานศึกษาไปยังสถานที่ตาง ๆ ได
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
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ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. สนุกกับวิทยาศาสตร
คาเปาหมาย
85.00 : เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนไดเขารวมกิจกรรม ไดรับความรูและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ผานการลงมือปฏิบัติจริงและ
ชื่นชอบกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ
ผลสําเร็จ
100.00 : เด็กชั้นปฐมวัยทุกคนไดเขารวมกิจกรรม ไดรับความรูและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ผานการลงมือปฏิบัติจริงและ
ชื่นชอบกิจกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ เลาถายทอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนสูเพื่อนและเลาถายทอดไปยังผูปกครองได
เปนการสะทอนความรูสึกของเด็กไดเปนอยางดี
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. กิจกรรมยามเชา
คาเปาหมาย
90.00 : เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1-3 ใหเปนผูมีทักษะทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงนิสัย
รักการอานของเด็ก
ผลสําเร็จ
94.25 : เด็กชั้นปฐมวัยปที่ 1-3 เปนผูมีทักษะทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนมีนิสัยรักการอาน เลาสะทอนความคิด แสดงความคิด
เห็นแลกเปลี่ยนระหวางกันได ตลอดจนทํากิจกรรมที่สอดคลองกับการทํากิจกรรมในแตละครัั้ง
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนใหอยูในระดับที่สูงขึ้น
โครงการ
1. โครงการสงเสริมทักษะกาษาไทย
คาเปาหมาย
80.00 : เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางภาษาไทย ทั้งดานการฟง 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
เหมาะสมกับระดับความรูของแตละชั้น ไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การตั้งคําถาม ตอบคําถาม การเขียนแสดงความคิดเห็น การวาดภาพ
บรรยายบทรอยกรอง การเขียน Mind Mapping รอยละ 99.06 ไดเขารวมกิจกรรมเขียนบัตรอวยพรบอกรักแมเนื่องในวันแมแหงชาติ เปนการสราง
ความรักความผูกพันระหวางแมลูก รอยละ 100 ไดทํากิจกรรมสงเสริมการอานการเขียนที่หลากหลาย ทั้งการแตงเรื่องจากภาพ การแตงประโยค
การตั้ง-ตอบคําถามสั้น 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
ทักษะดานพูดสื่อสาร 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

2. โครงการหมวดภาษาตางประเทศ
คาเปาหมาย
90.00 : ผูเรียนมีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดานการฟง การอาน การพูด การเขียน เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ทําใหเกิด
การเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานกลุม เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน
เพลิดเพลิน และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ผลสําเร็จ
92.24 : รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะการอานออกเสียงและรองเพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอ คิด
เปนรอยละ 88.30 ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการหมวดภาษาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 92.24
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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

เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมของโครงการกลุมสาระคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 97.02
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. โครงการหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
คาเปาหมาย
85.00 : เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตาม
พิธีกรรมทางศาสนา มีความสนใจใฝศึกษาหาความรู ทั้งติดตามขาวสารเหตุการณและเทคโนโลยีรอบตัว สามารถนําขอมูลเผยแพร นําเสนอความรุ
แกผูอื่น 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 นําความรูความเขาใจเกี่ยวกับมรรยาทไทย ไปใชในชีวิต ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของโครงการหมวดวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
คิดเปนรอยละ 96.93
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 : เพื่อใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกคน นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพดานการเรียนรูของผูเรียน พัฒนา
ศักยภาพดานการสอนของครู มีการวิเคราะหขอสอบ นําผลการวิเคราะหมาปรับขอสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดรายวิชา
หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสต ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและประวัติศาสตร) เพื่อใหขอสอบมีความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐาน ซึ่งขอสอบ
เปนเครื่องมือสําคัญในการวัดและประเมินผูเรียน ทําใหผุปกครองไดรับทราบความกาวหนาในการเรียนของผูเรียนในแตระดับชั้นของแตละภาคปการ
ศึกษา
ผลสําเร็จ
100.00 : ผลสําเร็จเชิงคุณภาพในภาพรวม ผุเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระคิดเปนรอยละ 82.71
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 : ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 พูดและเขียนโตตอบในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชถอยคํา นําเสียง และกิริยาทาทางตามมรรยาทสังคม
ในสถานการณตาง ๆ ได คิดเปนรอยละ 55.41
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการสงเสริมทักษะชีวิต
คาเปาหมาย
80.00 : เพื่อเปนการฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 : เพื่อชี้แจง 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 - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- 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

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

10. โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทย ผานคลิปวิดิโอ
คาเปาหมาย
85.00 : เพื่อใหผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ผลสําเร็จ
95.00 : ผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน รอยละ 95
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยกําหนด
โครงการ
1. กิจกรรมรีไซเคิล
คาเปาหมาย
70.00 : เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการประหยัด 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

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- 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 : เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัย มีจิต
อาสาชวยเหลือสังคม มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดี มีความ
รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยึดมั่นในหลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 : เพื่อสรางทักษะในการระดมความคิดและการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม สงเสริมภาวะความเปนผูนํา เสียสละ ปลูกฝงสราง
ลักษณะนิสัยใหรูจักการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นําประสบการณที่ไดจากการลงมือปฏิบัติจริงไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
85.17 : จากการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียน ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ผูเรียนมีทักษะในการระดมความคิด มีการวางแผน
ในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม มีลักษณะนิสัยที่ดีในการรูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ได ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมสภานักเรียน
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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. กิจกรรมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด
คาเปาหมาย
85.00 : ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมและมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติดและปฏิบัติตนใหหางไกลจากสิ่ง
เสพติด
ผลสําเร็จ
89.00 : ผูเรียนตอบปญหาความรูเกี่ยวกับประเภทของสิ่งเสพติด โทษของสิ่งเสพติด บอกวิธีปองกันตนเองจากสารเสพติดไดอยางถูกตอง คิดเปน
รอยละ 89.00
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- 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 : เพื่อเปนการสงเสริมเอกลักษณความเปนไทยในดานมรรยาทและปลูกฝงการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมความมีมรรยาทแบบไทยใหกับผูเรียน
ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถนํามรรยาทไทยไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ความมีมรรยาทไทย
ผลสําเร็จ
96.99 : ผูเรียนรุสึกภาคภูมิใจในความเปนไทย รอยละ 96.35 นํามรรยาทไทยไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ รอยละ 94.64
ปฏิบัติมรรยาทไทยสวยงาม ถูกตองตามกาลเทศะ ซึ่งผลสําเร็จในภาพรวมเชิงคุณภาพของกิจกรรมประกวดมรรยาทไทย คิดเปนรอยละ 96.99
มาตรฐานการ
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวง
ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง"
คาเปาหมาย
90.00 : เพื่อใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 เพื่อคัดกรองผูมาติดตอกับทางโรงเรียน
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
สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
โครงการ
1. โครงการนิเทศการสอน
คาเปาหมาย
80.00 : เพื่อพัฒนาการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการจัดการเรียนรูและสมารถใชสื่อใหผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก คิดเปนรอยละ 99.49 ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูซึ่งเปน
ผลจากการจัดการการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก คิดเปนรอยละ 98.83
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว เนื่องจากในปการศึกษา 2563 ประสบกับสถานการณ การแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 เปนเหตุใกิจกรรมบางอยางที่กําหนดไวไมสามารถดําเนินการได สวนผลสําเร็จเชิงคุณภาพ รอยละ 85 ของผูเรียน
ครู ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียน ชุมชน จัดขึ้นและเล็งเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม และรอย
ละ 50 ของผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

- 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 - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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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สอดคลองกับตัวชี้วัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน 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 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ผลสําเร็จ
95.00 : ผูเรียนชั้นประถมศึึกษาปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 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 : เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัย มีจิต
อาสาชวยเหลือสังคม มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม มีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดี มีความ
รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยึดมั่นในหลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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 : เพื่อใหผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน รอยละ 85
ผลสําเร็จ
100.00 : เพื่อใหผูเรียนชั้นประถมปที่ 1-6 อานออก อานได อานคลอง อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน รอยละ 95
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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)
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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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. โครงการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง "อยูอยางทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง"
คาเปาหมาย
100.00 : เพื่อใหผูเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 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 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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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 : เพื่อใหผูเรียนเพิ่มความรูความสามารถเกี่ยวกับการใชโปรแกรม 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
ครั้ง ทั้งในชวงเวลาที่เขารวมกิจกรรมและในชวงเวลาเรียนตามปกติ
มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ศึกษา
- 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
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- 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. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 34
วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62 เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
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
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รายวิชา จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
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
29
22 75.86 20
18 90.00 33
26 78.79 32
28 87.50 43
31 72.09 34
18 52.94
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 29
22 75.86 20
19 95.00 33
23 69.70 32
27 84.38 43
34 79.07 34
27 79.41
วัฒนธรรม
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
29
29 100.00 20
20 100.00 33
32 96.97 32
32 100.00 43
42 97.67 34
34 100.00
พลศึกษา
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
29
20 68.97 20
19 95.00 33
24 72.73 32
28 87.50 43
22 51.16 34
23 67.65
ประเทศ
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 33
จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 63 - เฉลีย่ ป 63 เทียบป การเทียบกับรอย
2563
62)
62
ละ 3
2561 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 โรงเรียนไมไดเขารวมทดสอบเนื่องจากตองปดเรียนกะทันหันในชวงการแพระบาดของโรคโควิด 19 การสอบ
NT ปการศึกษา 2563 ไมมีการสอบวัดดานเหตุผล จึงทําใหไมมีผลคะแนนสอบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 29
คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2563
เฉลี่ย (ป 63 - 62) ป 63 เทียบป 62
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563
อานรูเรื่อง

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
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62
2561 2562 2563

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 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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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
จํานวน
จํานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียนเขา European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ
Pre A1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

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 )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน
สําคัญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

Project Approach รูปแบบการจัด
กิจกรรม Read Model โดยใชนิทานเปน
หลัก
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อมุงสู
การสอบ RT
โครงการพัฒนาการอานออกเสียงภาษา
ไทยผานคลิปวิดีโอ
โครงการพัฒนาการอานออกเสียงและรอง
เพลงภาษาอังกฤษผานคลิปวิดีโอ
4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
ชื่อรางวัล

ปยชนน คนการศึกษา

คุรุสดุดี
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ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

ครู

เขต สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและ
พื้นที่/ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 2561
จังหวัด
ศึกษา

ครู

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

บานวิทยาศาสตรนอย

สถาน ภาค/ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ศึกษา ประเทศ
ดาฯ

เด็กและเยาวชนดีเดน

นักเรียน

2561

2561

ภาค/ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหง
2561
ประเทศ
ชาติ

สวดมนตทํานองสรภัญญะ หมู 5 คน ระดับดีเดน

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

วัดพระราม๙กาญจนภิเษก

2561

บุคคลผูเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชนทางการศึกษา

เขต
ผู
พื้นที่/
บริหาร
จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร

2562

ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

รางวัลชนะเลิศ YOUNG EXAT FOOTBALL CUP

เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

สํานักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

2562

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกสาระการเรียนรูจากการทดสอบ สถาน
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษา

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พื้นที่/
2562
การศึกษาเอกชน
จังหวัด

โครงการคัดสรรแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (BEAT PRACTICE) ในสถานศึกษาสมาชิก
นิทานเพื่อนรัก

สถาน
ศึกษา

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

ระบบมาตรฐานและอาหารปลอดภัย

สถาน
ศึกษา

เขต
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
พื้นที่/
2563
และอาหารแหงชาติ
จังหวัด

เด็กและเยาวชนดีเดน

นักเรียน

ภาค/ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหง
2563
ประเทศ
ชาติ

บริษัทแปลนฟอรคิดส

2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- 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. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3
ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

ดีมาก

รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดีมาก

รับรอง

การประเมินรอบที่ 4
ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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
จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

90.00

87

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

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

87

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

87

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

87

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

87

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

87

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

87

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

87

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

87

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

87

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง
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90.00
√

-

87
87

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

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 เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

87

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

87

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

90.00

87

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

87

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ 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 การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

87

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

87

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

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 เปนแบบฝกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเขาใจงาย โดยเนนการจัดประสบการณตรงโดยใชหนังสือนิทาน
เปนสื่อหลักหรือเปนนิทานนําเขาสูบทเรียนในการจัดกิจกรรม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมภาคเรียนละ 1 เรื่อง และมีการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงาน เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายสถานศึกษา ตนสังกัดและแผนการศึกษาแหงชาติ นอกจากนี้เด็กยังไดเรียนรู Project Approach ผาน
กิจกรรมในหนวยการเรียนรูตาง ๆ เพื่อมุงใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูในสิ่งที่สนใจเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหเด็กลงมือทําไดดวยตัวเอง
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่

และในปการศึกษา 2563 เด็กไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงไดเรียนรูตามรูปแบบ New Normal เพื่อ
เปนการทบทวนความรูเดิมและเพิ่มเติมความรูใหมในระหวางกอนเปดภาคเรียน โดยทําแบบฝกหัดเตรียมความพรอม คลิปวิดิโอ เพลง นิทาน
หนังสือนิทาน เกมตาง ๆ เพื่อฝกใหเด็ก ๆ มีพัฒนาการืั้ง 4 ดาน อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนเมื่อเปดภาคเรียนตอไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ
ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-
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5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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

5.00

ยอด
เยี่ยม

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
เชี่ยวชาญดานวิชาชีพ โดยการสงเสริมใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเหมาะสมทั้งภายในภายและนอกสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารแลกเปลียนขอมูลผานเว็บไซต อีเมล เฟสบุก ไลน
ฝายบริหารจัดรูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณภายใตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน สนับสนุนครูให
เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทางดานการศึกษาอื่น ๆ
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่

สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานสถานที่ภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับภาวะการแพรระบาดของไวรัวโควิด-19 เชน มีจุดคัดกรอง การ
วัดอุณหภูมิ การจัดระเบียบ
ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองและโรงเรียน โดยผานสื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย อาทิ LINE
FACEBOOK และเพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนที่มีคุณภาพ สถานศึกษาไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาทางดานการเงินและ
สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 6
จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑที่
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

100.00

6

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง
เพียงดานเดียว

√

-

6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

100.00

6

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

6

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

100.00

6

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

6

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

6

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

6

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
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จํานวนครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผานเกณฑที่
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ โรงเรียน
ไม
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
รอยละ กําหนด
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

√

-

6

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานสมดุลเต็มศักยภาพ เด็ก
ไดรับประสบการณตรงจากการเลนและเรียนรูอยางมีความสุขในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ในปการ
ศึกษา 2563 ทางโรงเรียนประสบกับปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดโควิด -19 ครูผุสอนได
ปรับเปลี่ยนการสอนผานคลิปวิดิโอ แบบฝก หนังสือนิทาน เกมตาง ๆ เปนรายบุคคล เพื่อใหเด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ครบทุกดาน ครูผูสอนมีการ
ติดตามประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตลอดปการศึกษา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหเด็กใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมกับวัย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 191
จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

79.00

191

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

191

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

191

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

191

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

191

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

79.00

191

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

191

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

191

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

191

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

79.00

191

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

191

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

191

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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79.00
√

-

191
191

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

191

79.00
√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

191

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

191
79.00

191

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

191

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

191

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

100.00

191

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

191

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

191

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

100.00

191

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

191

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม
ทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

191

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

100.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
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191
100.00

√

-

191

191
191

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
สรุปผลการประเมิน

√

-

191
100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีกระบวนการพัฒนาผูเรียน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน
และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมี การจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ผู
เรียนไดเรียนรูในรูปแบบ Project Approach ในหนวยการเรียนรูตาง ๆ เกิดการมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปด
โอกาสใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลากหลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนให
ผูเรียนลงมือทําไดดวยตัวเอง ผูเรียนมีกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม ฝกกระบวนการแกปญหา การเรียนรูผานการทําโครงงาน กิจกรรมบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง "อยูอยางไทยดวยวิถีชีวิตพอเพียง" ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทักษะชีวิต ประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้
ทางโรงเรียนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 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 เพื่อใหผูเรียนไดลองทําขอสอบประเมินผลความสามารถของตนเอง เปนการเตรียมความพรอมในการสอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ซึ่งในปการศึกษา 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 และเพิ่มเติมความรูใหมในระหวางกอนเปดภาคเรียน( 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
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

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 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

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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ผล
สําเร็จ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

ผล
สําเร็จ

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 แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียน
รูของผูเรียนไดอยางเหมาะสมทั้งภายในภายและนอกสถานศึกษา มีระบบการสื่อสารแลกเปลียนขอมูลผานเว็บไซต อีเมล เฟสบุก ไลน ฝายบริหารจัด
รูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณภายใตการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชน สนับสนุนครูใหเขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลนของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทางดานการศึกษาอื่น ๆ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานสถานที่ภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับภาวะการแพรระบาดของไวรัวโควิด-19 เชน มีจุดคัดกรอง การ
วัดอุณหภูมิ การจัดระเบียบ
ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูปกครองและโรงเรียน โดยผานสื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย อาทิ LINE
FACEBOOK และเพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนที่มีคุณภาพ สถานศึกษาไดจัดทําโครงการอุรุพงษเรสเตอรองต เพื่อแกปญหาทางดานการเงินและ
สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 28
ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

100.00

28

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. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

100.00

28

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

28

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

28

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

28

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

100.00

28

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

28

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

28

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

100.00

28

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

28

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

28

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

28

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

28

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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100.00

28

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
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 เรียนรูในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวและตอบสนองตามความตองการที่หลาก
หลาย โดยเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เนนใหผูเรียนลงมือทําไดดวยตัวเอง ครูจัดการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
เชน กิจกรรมชมรม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง รูจักการคนควาขอมูล การทําโครงงาน ครูผูสอนจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันตอ
เหตุการณ มาประกอบการจัดการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น ครูใชสถานการณ ขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน มาฝกผูเรียนให
เกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนประสบเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอันเกี่ยวเนื่องมาจากผลกระทบของภาวะโรคระบาด COCID-19 ครูผูสอนในกลุมสาระภาษาไทยและสาระภาษาตางประเทศ ไดคิด
นวัตกรรมวิธีการสอนในรูปแบบ NEW NORMAL ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการอานออกเสียง จากเดิมที่เคยฝกอานผูเรียนเปนรายบุคคล เปลี่ยน
เปนการฝกอานตามคลิปวิดิโอของครูผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการฟงและฝกทักษะการอานตามคลิปวิดิโอในแตละครั้ง ครูผูสอนมีการติดตาม
ประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตลอดภาคปการศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการรับทราบผลพัฒนาของผูเรียนในแตละครั้ง อีกทั้งยัง
เปนการสงเสริมใหผูเรียนรุจักใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเปนประโยชน นอกจากนี้ครูผูสอนยังไดจัดระบบการสอนแบบออนไลนในหลายบรูปแบบ อาทิ
ZOOM SEESAW และ LINE เพื่อใหผูเรียนไมเสียประโยชนทางดานการเรียนการสอนตามสถานการณปจจุบัน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
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. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

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. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
เด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยจนเปนนิสัย รักษาอนามัยของตนเองเพื่อ
ใหปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การอยูรวมกันภายใตวิถีชีวิตแบบ NER NORMAL สามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
รอบกาย ระวังภัยจากบุคคลอื่น สิ่งแวดลอมและสถานการณที่เสี่ยงอันตรายได เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมตามวัย
เด็กสามารถชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสมตามวัย เด็กสามารถสนทนาโตตอบและเลา
เรื่องราวใหผูอื่นเขาใจและพยายามคนหาคําตอบ 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 จัดใหครูประจําชั้นเพียงพอกับชั้นเรียน ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ใหครูเขารับการอบรมทั้งในรูป
แบบ ONLINE และ OFFLINE กับหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอกอื่น ๆ เปนประจํา มีระบบบริิหารจัดการดานภาพแวดลอมที่รมรื่น
สวยงาม จัดใหมีสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณของเด็ก มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีระบบการ
นิเทศภายในทั้งในรูปแบบกัลยาณมิตรและการนิเทศแบบ PLC มีระบบบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย อาทิ พอ แม ผู
ปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูมีความตั้งใจ 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
ในหองเรียนเพื่อใหเด็กไดเรียนรู เขาใจ สามารถเลาถายทอดเรื่องราวสูผูปกครองไดเหมาะสมและนะไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 4. ครูทุกคนทํางาน
วิจัยในชั้นเรียน/CASE STUDY ทําใหครูไดพัฒนาและสงเสริมใหเด็กมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นกวาเดิม 5. ครูมีการรายงานพฤติกรรม
ของเด็กผานสมุดบันทึกพฤติกรรมทุกเดือนอยางสมํ่าเสมอ 6. ครูและผูปกครองมีสัมพันธภาพอยางใกลชิด มีการติดตอปรึกษาหารือเกี่ยวกับเด็กดาน
การเรียนและพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ 7. ครูมีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงผานกิจกรรม 6 หลัก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนอานออกและอานคลอง อานรูเรื่อง รวมทั้งการเขียนเพื่อการสื่อสารเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ จากการทดสอบประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 2. ผูเรียนมีทัษะดานภาษาและดานคิดคํานวณเฉลี่ยสุงกวาระดับประเทศ
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2563 3. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูผานระบบออนไลน เชน โปรแกรม ZOOM ,SEESEWและ KAHOOT ในการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาตาง ๆ
4. ผูเรียนมีการปรับวิธีการเรียนในรูแบบ NEW NORMAIL จากผลกระทบของภาวะแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการเรียนรูทักษะวิธีการอาน
ออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานคลิปวิดิโอของครุผูสอน เปนการสงเสริมใหผูเรียนไมขาดโอกาสทางการศึกษาและไดเรียนรูอยางตอเนื่อง 5.
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ในการทําขอสอบ PRE TEST NTและ PRE ม.1 ของสถาบันทดสอบ ไอโนเซ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอม มุงสูการสอบ NT และ สอบเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 6. ผูเรียนที่จบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพรอมในการศึกษาตอระดับชั้นที่สูงขึ้นและสอบเขาศึกษาตอชั้นมัธยมปที่ 1 คิดเปนรอยละ 100 7. ผูเรียนไดรับ
การคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 8. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทักษะชีวิต
ประกอบอาหารรับประทานดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง 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 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 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 ผานชองทางการสื่อสารกลุม LINE ของแตละหองเรียน ในทุกวันจันทรของสัปดาห เพื่อใหนักเรียนไดเกิดทักษะการฟงและการฝก
ทักษะการอานตามคลิปวิดิโอในแตละครั้ง 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 เพื่อมุงเนนใหเด็กมีสวนรวมและกระตุนใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตัวเอง พรอมเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งที่
สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ 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 และเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเด็กเปนสําคัญ
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูนําผลจากงานวิจัยในชั้นเรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเพิ่มแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก 2. นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี
สวนรวม อาทิ การเปนวิทยากร จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
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1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนที่มีความสามารถทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 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 เพื่อใหนักเรียนยังคงมีกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องในรูปแบบตาง 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 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ประถมปที่ 6 จะมารับชุดเอกสารทบทวนบทเรียน ในทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี และสงงานคืนในวัน
อาทิตยของแตละสัปดาห เดือนพฤษภาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมปที่ 6 จะมารับชุดเอกสารชุดทบทวนบทเรียน ในทุกวันจันทร
ถึงวันพุธ และสงงานคืนในวันที่มารับงานครั้งตอไป เดือนมิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมปที่ 2 มารับเอกสารชุดเตรียมความ
พรอมสําหรับการเรียนในระดับชั้นใหม 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
และเปนการเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนสูเพื่อน
3. จากความรวมมือของผูบริหาร และคณะครูในการทุมเท เสียสละ ทําใหโครงการ "หางโรงเรียนแตไมหางความรู หมั่นทบทวนดู หนูทําได" ประสบ
ความสําเร็จและมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณปจจุบัน ผูปกครองไดรับทราบและเขาใจวิธีการ
ประเมินผลผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและใหความรวมมือใสใจใหผูเรียนรับผิดชอบตอภาระงานที่ไดรับ
4. โรงเรียนเชิญวิทยากร(ติวเตอร) มาสอนเพิ่มประสบการณใน 5 กลุมสาระ วิชาคณิตศาตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิ
ชาสังมศึกษา ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกปที่ 6 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ O-net และการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

6. ความตองการชวยเหลือ
ความตองการชวยเหลือ
1. การพัฒนาทักษะกระบวนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใหสุงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขอ
ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงานตนสังกัด
2. ตองการไดรับการสนับสนุนดานสื่อการสอนและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
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 นิทานชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเลาและผูฟง เสริมสรางสมาธิ เสริมพัฒนาการ และสรางความทรงจําที่ดี
ใหแกเด็ก เพราะเรื่องราวในนิทานเปรียบเสมือนสถานการณสมมติ ชวยใหเด็กฝกคิดตาม เปนแบบฝกหัดอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกและเขาใจงาย โดย
เนนการจัดประสบการณตรง โดยใชหนังสือนิทานเเปนสื่อหลัก หรือเปนนิทานในการนําเขาสูบทเรียน โดยจัดในรูปแบบ Project Approject และ
บูรณาการ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดปการศึกษาและมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดวย
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อมุงสูการสอบ RT
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
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 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

มาตรฐานโรงเรียน(ปฐมวัย)
ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คำนำ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็ นกระบวนกำรสร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ทุกฝ่ ำยว่ำกำรจัด กำรศึกษำมีคุณภำพและคง
รักษำไว้ซ่งึ มำตรฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงให้มกี ำรปฏิรูประบบกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และประกำศให้ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยมีนโยบำย ปรับปรุงมำตรฐำนและตัวชี้วดั ให้มี จำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง โดย
สถำนศึกษำสำมำรถปรับแผนดำเนินกำร กำรกำหนดค่ำตัวชี้วดั แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของ สถำนศึกษำ ส่วนกำรประเมินเน้น
ตำมสภำพจริง สร้ำงมำตรฐำนระบบกำรประเมิน เพื่อลดภำระกำรจัดเก็บและกำรจัดทำเอกสำรทีใ่ ช้กำรประเมิน แนวทำงกำรประเมิน
เน้นกำรเก็บข ้อมูล เชิงคุณภำพตำมบริบทของสถำนศึกษำ เอกสำรนี้ จัดทำขึ้นตำมกรอบนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำระบบกำรประเมิน
และกำรประกัน คุณภำพกำรศึก ษำของสถำนศึก ษำ สำหรับใช้เ ป็ นแนวทำงดำเนิน งำนเพื่อ กำรประกันคุณ ภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ และเตรียมกำรสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำภำยในเพื่อให้บรรลุผลตำมเกณฑ์ท่กี ำหนด ขอขอบคุณผูบ้ ริหำร ครู และบุคลำกรทุกท่ำนที่มี ส่วนร่วมใน
กำรจัดทำเอกสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์สำมำรถนำ ไปใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย

สารบัญ
เนื้ อหา
กำรกำหนดค่ำเป้ ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ...................................................... 1
โรงเรียนสมำคมสตรีไทยเพือ่ กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผูเ้ รียน ……………………………………………………………………..…….. 3
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร …………………………………………………… 30
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผู ้เรียนเป็ นสำคัญ ............................ 66
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน

หน้า

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
สาระสาคัญของมาตรฐาน
มีพฒั นำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ มีพฒั นำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ มีพฒั นำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมำชิกที่ดขี องสังคม มีพฒั นำกำรด้ำน
สติปญั ญำ สื่อสำรได้มที กั ษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรูไ้ ด้
1.1 มีพฒั นำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมีนำ้ หนัก ส่วนสูงตำม
เกณฑ์มำตรฐำน เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษำ
สุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั ปฏิบตั ิตนตำมข ้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ท่เี สี่ยงอันตรำย
1.2 มีพฒั นำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้
เหมำะสม รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ ่นื มี
จิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีมคี วำมมัน่ ใจกลำ้ พูด กลำ้ แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ
อดทนอดกลัน้ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ
ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
1.3 มีพฒั นำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคมเด็ก ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั ิกิจ วัตร
ประจำวัน มีวินยั ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดลอ้ มในและนอกห้องเรีย น มี
มำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่น กำรไหว้กำรยิ้ม ทักทำยและมีสมั มำคำรวะกับผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ยอมรับหรือเคำรพ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำนครอบครัว เชื้อชำติศำสนำวัฒนธรรม เป็ นต้น เล่น
และทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้แก้ไขข ้อขัดแย้ง โดยปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง
1.4 มีพฒั นำกำรด้ำนสติปญั ญำ สื่อสำรได้มที กั ษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรูไ้ ด้เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่อง
ให้ผูอ้ ่นื เข ้ำใจ ตัง้ คำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยำยำมค้นหำคำตอบ อ่ำนนิทำน และเล่ำเรื่องที่ตนเอง
อ่ำนได้เหมำะสมกับวัย มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำร
คิดแก้ปญั หำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น งำนศิลปะ
กำรเคลือ่ นไหวท่ำทำงกำรเล่นอิสระเป็ นต้น และใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำยแม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล เป็ นต้น
เป็ นเครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้
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รายละเอียด และคาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
1.1 มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คาอธิบาย
เด็กมีนำ้ หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดดี ูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ น
นิสยั ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ทเ่ี สี่ยงอันตรำย
ประเด็นพิจารณา
1. เด็กมีนำ้ หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน (1.1.1)
2. ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ติ นจนเป็ นนิสยั (1.2)
- รับประทำนอำหำรที่มปี ระโยชน์และดื่มนำ้ สะอำดอย่ำงเหมำะสม
(1.2.1)
- ล ้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้หอ้ งนำ้ ห้องส้วม (1.2.2)
- นอนพักผ่อนเป็ นเวลำ (1.2.3)
- ออกกำลังกำยเป็ นเวลำ (1.2.4)
3. ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย (1.3.1)
4. หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสีย่ งต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถำนกำรณ์ท่เี สีย่ งอันตรำย (โครงกำร/หน่วยกำรเรียนรูเ้ สริม)
5. เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี (2.1)
- กำรเดิน (2.1.1)
- กำรกระโดด (2.1.2)
- กำรวิ่ง (2.1.3)
- กำรรับลูกบอล (2.1.4)
6. ใช้มอื และประสำนสัมพันธ์ได้ดี (2.2)
- ใช้กรรไกร (2.2.1)
- เขียนรูป (2.2.2)
- ร้อยวัสดุ (2.2.3)
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1.3 ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั (1.2)
- รับประทำนอำหำรที่มปี ระโยชน์ และดื่มนำ้ สะอำดอย่ำงเหมำะสม(1.2.1)
- ล ้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังจำกใช้ห ้องนำ้ ห้องส้วม(.1.2.2)
- นอนพักผ่อนเป็ นเวลำ(1.2.3)
- ออกกำลังกำยเป็ นเวลำ(1.2.4)
- ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติด
และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถำนกำรณ์ท่เี สี่ยงอันตรำย
1) ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย(1.3) (1.3.1)
2)หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสีย่ งต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคลสิ่งแวดล้อม และ
สถำนกำรณ์ท่เี สีย่ งอันตรำย
1.2มีพฒั นาการด้านอารมณ์จติ ใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
คาอธิบาย
เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนใน
กำรรอคอยยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ ่นื มีจิตสำนึก
และค่ำนิยมที่ดมี คี วำมมันใจกล
่
้ำพูด กล ้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลัน้ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
ประเด็นพิจารณา
2.1 เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม(3.1)
- แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม (3.1.1)
o รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย (5.1.1)
o ยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ ่นื
(3.2.2)
2.4 เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดี (5.4.1)
o มีควำมมันใจกล
่
้ำพูด กล ้ำแสดงออก (3.2.1)
o ช่วยเหลือและแบ่งปัน (5.2.2)
o เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจติ สำนึกและค่ำนิยมที่ดี (5.4.1)
2.8 ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด อดทน
อดกลัน้ (5.1)
- ขออนุญำตหรือรอคอยเมือ่ ต้องกำรสิ่งของของผูอ้ ่นื (5.1.1)
o มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลือ่ นไหว
(4.1)
- เด็กร่ำเริงแจ่มใส ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ (4.1.1)
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- เด็กร่ำเริงแจ่มใส ชื่นชมและมีควำมสุขผ่ำนเสียงเพลงดนตรี (4.1.2)
- เด็กร่ำเริงแจ่มใส ชื่นชมและมีควำมสุขกับดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว(4.1.3)
- มีควำมเห็นอกเห็นใจผู ้อี่น (5.3)
แสดงสีหน้ำและท่ำทำงรับรูค้ วำมรูส้ กึ ผูอ้ ่นื (5.3.1)
3.มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
คาอธิบาย
เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั ิกจิ วัตรประจำวัน มีวนิ ยั ในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมำรยำทตำมวัฒนธรรม
ไทย เช่น กำรไหว้กำรยิ้ม ทักทำยและมีสมั มำคำรวะกับผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ยอมรับหรือ
เคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำนครอบครัวเชื้อชำติ
ศำสนำวัฒนธรรม เป็ นต้น เล่นและทำงำนร่วมกับผู ้อื่นได้ แก้ไขข ้อขัดแย้ง โดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุนแรง
ประเด็นพิจารณา
3.1 เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั ิกจิ วัตรประจำวัน มีวนิ ยั ในตนเอง
1) เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั ิกจิ วัตรประจำวัน (6.1)
- แต่งตัวด้วยตนเอง (6.1.)
- กำรรับประทำนอำหำรด้วยตนเอง (6.1.2)
- กำรใช้และทำควำมสะอำดหลังใช้หอ้ งนำ้ ห้องส้วม (6.1.3)
2) มีวนิ ยั ในตนเอง (6.2)
- กำรเก็บของเล่นของใช้เข ้ำทีอ่ ย่ำงเรียบร้อย (6.2.1)
- กำรเข ้ำแถวตำมลำดับก่อนหลังได้ดว้ ยตนเอง (6.2.2)
3.2 ประหยัดและพอเพียง (6.3)
- ใช้ส่งิ ของเครื่องใช้อย่ำงประหยัดและพอเพียง (6.3.1)
3.3 มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน (7..1)
- กำรดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง (7.1.1)
- กำรทิ้งขยะได้ถกู ที่ (7.1.2)
3.4 มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่น กำรไหว้กำรยิ้ม (7.2)
- ปฏิบตั ิตนตำมมำรยำทไทยได้ตำมกำลเทศะ (7.2.1)
- กำรกล่ำวคำขอบคุณและขอโทษ (7.2.2)
- กำรยืนตรงและร่วมร้องเพลงชำติไทยและเพลงสรรเสริญพระบำรมี (7.2.3)
3.5 ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน
ครอบครัวเชื้อชำติศำสนำวัฒนธรรม เป็ นต้น (8.1)
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3.6 เล่นและทำงำนร่วมกับผู ้อื่นได้ (8.2.1)
- แก้ไขข ้อขัดแย้ง โดยปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง(8.3.3)
- ปฏิบตั ิตนเบื้องต้นในกำรเป็ นสมำชิกที่ดขี องสังคม(8.3)
- กำรมีส่วนร่วมสร้ำงข ้อตกลงและปฏิบตั ติ ำมข้อตกลง (8.3.1)
กำรปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ ำและผูต้ ำมได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ (8.3.2)
4.มีพฒั นาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
คาอธิบาย
เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู ้อื่นเข ้ำใจ ตัง้ คำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัยและพยำยำมค้นหำคำตอบ อ่ำนนิทำน และเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำน และเขียน
สัญลักษณ์ได้เหมำะสมกับวัย มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำง
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์กำรคิดแก้ปญั หำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได้
สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น งำนศิลปะกำรเคลือ่ นไหวท่ำทำงกำรเล่น
อิสระเป็ นต้น และใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำยแม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ น
เครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้
ประเด็นพิจารณา
4.1เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู ้อื่นเข ้ำใจ (9.1) ได้แก่
- ฟังผูอ้ ่นื พูดจนจบและสนทนำโต้ตอบสอดคล ้องกับเรื่องทีฟ่ งั (9.1.1)
- เล่ำเรื่องเป็ นประโยค (9.1.2)
4.2 ตัง้ คำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย(12.2.2)และพยำยำมค้นหำคำตอบ
4.3 อ่ำนนิทำน และเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำนและเขียนได้เหมำะสมกับวัย (9.2) ได้แก่
- อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ คำ พร้อมทัง้ ชี้หรือกวำดตำมองข ้อควำมตำมบรรทัด
(9.2.1)
- เขียนขีดเขีย่ / เขียนคล ้ำยตัวอักษร / เขียนชื่อเหมำะสมตำมวัย (9.2.2)
4.4 มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
กำรคิดแก้ปญั กำรหำ และสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
1) มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด (10.1) ได้แก่
- บอกลักษณะ และส่วนประกอบของสิ่งต่ำง ๆ จำกกำรสังเกตโดยใช้ประสำท
สัมผัส (10.1.1)
- จับคู่และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงหรือควำมเหมือนของสิ่งต่ำง ๆ (10.1.2)
จำแนกและจัดกลุม่ สิ่งต่ำง ๆ (10.1.3) เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุกำรณ์
(10.1.4)
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2)กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (10.2) ได้แก่
- ระบุสำเหตุหรือผลทีเ่ กิดขึ้นในเหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ (10.2.1)
- คำดเดำ หรือคำดคะเน สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในกำรลง
ควำมเห็นจำกข ้อมูล (10.2.2)
3) กำรคิดแก้ปญั หำ สำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได้ (10.3)
- ตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ และเริ่มเรียนรูผ้ ลที่เกิดขึ้น (10.3.1)
- ระบุปญั หำ และแก้ปญั หำโดยลองผิดลองถูก (10.3.2)
4.5 สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร เช่น งำนศิลปะ กำรเล่นอิสระ เป็ นต้น
(11.1)(11.2) ได้แก่
- สร้ำงผลงำนศิลปะเพือ่ สื่อสำรควำมคิด ควำมรูส้ กึ ของตนเองโดยมีกำรดัดแปลง
และแปลกใหม่ (11.1.1)
- สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น กำรเคลือ่ นไหวท่ำทำงกำร
เล่นอิสระเป็ นต้น (11.2) ได้แก่ เคลือ่ นไหวท่ำทำงเพื่อสือ่ สำรควำมคิด
ควำมรูส้ กึ ของตนเองอย่ำงหลำกหลำยหรือแปลกใหม่ (11.2.1)
4.6 ใช้ส่อื เทคโนโลยีเช่น แว่นขยำยแม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล เป็นต้น
เป็ นเครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้ พยำยำมค้นหำคำตอบ(12.2.1) ตัง้
คำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย (12.2.2)
-มีเจตคติท่ดี ตี ่อกำรเรียนรู ้ (12.1) ได้แก่ สนใจฟังหรืออ่ำนหนังสือ / ซักถำมด้วยตนเอง
(12.1.1) กระตือรือร้นในกำรเข ้ำร่วมกิจกรรม (12.1.2)

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิ สยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
1.1เด็กมีนำ้ หนักส่วนสูง เด็กมีนำ้ หนัก
เด็กมีนำ้ หนัก
เด็กมีนำ้ หนัก
เด็กมีนำ้ หนัก
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์อำยุ ตำมเกณฑ์อำยุ ตำมเกณฑ์อำยุ ตำมเกณฑ์อำยุ
(1.1.1)
และสูงดีสมส่วน และสูงดีสมส่วน และสูงดีสมส่วน และสูงดีสมส่วน
ร้อยละ00.00- ร้อยละ50.00- ร้อยละ60.00- ร้อยละ75.0049.99
59.99
74.99
89.99
1.2เคลือ่ นไหวร่ำงกำย
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดใี ช้ สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
มือและตำประสำนสัมพันธ์ 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
ได้ด(ี 2.1)+(2.2)
1.3 ดูแลรักษำสุขภำพ
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
อนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิ สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
จนเป็ นนิสยั (1.2)
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
1.4 ปฏิบตั ิตนตำม
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
ข ้อตกลงเกี่ยวกับควำม
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
ปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะ 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด
และระวังภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล้อมและอันตรำย
(1.3)(1.3.1)

ยอดเยี่ยม
เด็กมีนำ้ หนัก
ตำมเกณฑ์อำยุ
และสูงดีสมส่วน
ร้อยละ90ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป

1.2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์จติ ใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

ประเด็นพิจารณา

กาลังพัฒนา
เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

2.1เด็กร่ำเริงแจ่มใส
แสดงอำรมณ์
ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
(3.1)
2.2 รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ
เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
อดทนในกำรรอคอย ร้อยละ00.00-49.99
(5.1.1)

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ดี
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99
60.00-74.99

ดีเลิศ
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-89.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

2.3 ยอมรับและพอใจ
ในควำมสำมำรถและ
ผลงำนของตนเองและ
ผูอ้ ่นื (3.2.2)
2.4 เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
รับผิดชอบ มีจิตสำนึก
และค่ำนิยมที่ด(ี 5.4.1)

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

2.5 มีควำมมันใจกล
่
้ำ
พูด กล ้ำแสดงออก
(3.2.1)

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

2.6 ช่วยเหลือและ
แบ่งปัน(5.2.2)

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

2.7 เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่ เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
รับผิดชอบ มีจิตสำนึก ร้อยละ00.00-49.99
และค่ำนิยมที่ด(ี 5.4.1)

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

ยอดเยี่ยม
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป

2.8 ซือ่ สัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตำมที่สถำนศึกษำ
กำหนด(5.1)
2.9 มีควำมสุขและ
แสดงออกผ่ำนงำน
ศิลปะดนตรีและกำร
เคลือ่ นไหว(4.1)

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

เด็กมีพฒั นำกำรสมวัย
ร้อยละ00.00-49.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
50.00-59.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
60.00-74.99

เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป
เด็กมี
พัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ
90ขึ้นไป

1.3 มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
3.1เด็กช่วยเหลือตนเองใน เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
กำรปฏิบตั ิกิจวัตรประจำวัน สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
มีวนิ ยั ในตนเอง(6.1)+(6.2) 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
3.2 ประหยัดและพอเพียง เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
(6.3)
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
3.3 มีส่วนร่วมดูแลรักษำ
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
สิ่งแวดล้อมในและนอก
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
ห้องเรียน(7.1)
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
3.4 มีมำรยำทตำม
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
วัฒนธรรมไทยเช่นกำรไหว้ สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
กำรยิ้ม(7.2)
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
3.5 ยอมรับหรือเคำรพควำม เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
ครอบครัว เชื้อชำติ ศำสนำ
วัฒนธรรม เป็ นต้น(8.1)
3.6 เล่นและทำงำนร่วมกับ เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
ผูอ้ ่นื ได้ และแก้ไขข ้อขัดแย้ง สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ
โดยปรำศจำกกำรใช้ควำม 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
รุนแรง(8.3.3)+(8.2.1)
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เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-89.99
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
75.00-99.99

ยอดเยี่ยม
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป

เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร
สมวัยร้อยละ
สมวัยร้อยละ90
75.00-99.99
ขึ้นไป

1.4 มีพฒั นาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
4.1เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำ เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
เรื่องให้ผู ้อื่นเข ้ำใจ(9.1)
สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-89.99
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
4.2 ตัง้ คำถำมในสิ่งที่สนใจหรือ เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
สงสัย(12.2.2)และพยำยำม
สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
ค้นหำคำตอบ
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
4.3อ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
ตนเองอ่ำน และเขียนได้
สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
เหมำะสมกับวัย(9.2)
00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
สมวัยร้อยละ90
ขึ้นไป
4.4 มีควำมสำมำรถในกำรคิด เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
รวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำง สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
สมวัยร้อยละ90
กำรคิดแก้ปญั หำและสำมำรถ
ขึ้นไป
ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
(10.1)+(10.2)+(10.3)
4.5 สร้ำงสรรค์ผลงำนตำม
เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
ควำมคิดและจินตนำกำรเช่น สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
งำนศิลปะ กำรเล่นอิสระเป็ นต้น 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
สมวัยร้อยละ90
(11.1)+(11.2)
ขึ้นไป
4.6 ใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่น เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมีพฒั นำกำร เด็กมี
ขยำย แม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ สมวัยร้อยละ พัฒนำกำร
เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือในกำร 00.00-49.99
50.00-59.99
60.00-74.99
75.00-99.99
สมวัยร้อยละ90
เรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้
ขึ้นไป
พยำยำมค้นหำคำตอบ(12.2.1)

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของรายละเอียด และค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน คุณภาพของเด็ก
ผลกำรประเมิน3ปี ย ้อนหลัง

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

ระดับ ดีเลิศ
2550
ได้มำตรฐำน

2555
ดีมำก

2558
ดีมำก

รายละเอียดที่1 มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
ประเด็นพิจารณาที่1.1
- เด็กมีนำ้ หนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีนำ้ หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน กรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
ประเด็นพิจารณาที่1.2
- เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กเคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดใี ช้มอื
และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี
ประเด็นพิจารณาที่1.3
- ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ น
นิสยั
ประเด็นพิจารณาที่1.4
- ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติดและระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อมและอันตรำย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
หลีกเลีย่ งสภำวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อมและอันตรำย

ดีเลิศ

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
รายละเอียดที่2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์จติ ใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
ประเด็นพิจารณาที่2.1
- เด็กร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
เกณฑ์คุณภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
ประเด็นพิจารณาที่2.2
- รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก2 รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย
ประเด็นพิจารณาที่2.3
- ยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของตนเองและผูอ้ ่นื
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ
ตนเองและผู ้อื่น
ประเด็นพิจารณาที่2.4
- เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดี
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กเคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจิตสำนึกและ
ค่ำนิยมที่ดี
ประเด็นพิจารณาที่2.5
- มีควำมมันใจกล
่
้ำพูด กล ้ำแสดงออก
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำมมันใจกล
่
้ำพูด กล ้ำแสดงออก
ประเด็นพิจารณาที่2.6
- ช่วยเหลือและแบ่งปัน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กช่วยเหลือและแบ่งปัน
ประเด็นพิจารณาที่2.7
- เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจติ สำนึกและค่ำนิยมที่ดี
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กเคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ
มีจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดี

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ดีเลิศ

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ประเด็นพิจารณาที่2.8
- ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
เกณฑ์คุณภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
ประเด็นพิจารณาที่2.9
- มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรีและ
กำรเคลือ่ นไหว

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
รายละเอียดที3่ มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคม
ประเด็นพิจารณาที่3.1
- เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันมีวนิ ยั ในตนเอง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันมีวนิ ยั ใน
ตนเอง
ประเด็นพิจารณาที่3.2
- ประหยัดและพอเพียง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กประหยัดและพอเพียง
ประเด็นพิจารณาที่3.3
- มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล ้อมในและนอกห้องเรียน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล ้อมในและนอกห้องเรียน
ประเด็นพิจารณาที่3.4
- มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่นกำรไหว้กำรยิ้ม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่นกำรไหว้กำรยิ้ม
ประเด็นพิจารณาที่3.5
- ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน
ครอบครัว เชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม เป็ นต้น
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น
ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน ครอบครัว เชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม เป็ นต้น
ประเด็นพิจารณาที่3.6
- เล่นและทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปรำศจำกกำรใช้ควำม
รุนแรง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กเล่นและทำงำนร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ และแก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ดีเลิศ

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
รายละเอียดที่4 พัฒนาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ ด้
ประเด็นพิจารณาที่4.1
- เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู ้อื่นเข ้ำใจ
เกณฑ์คุณภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผูอ้ ่นื เข ้ำใจ
ประเด็นพิจารณาที่4.2
- ตัง้ คำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสัยและพยำยำมค้นหำคำตอบ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก2 ตัง้ คำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสัยและพยำยำม
ค้นหำคำตอบ
ประเด็นพิจารณาที่4.3
- อ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำน และเขียนได้เหมำะสมกับวัย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำน และเขียน
ได้เหมำะสมกับวัย
ประเด็นพิจารณาที่4.4
- มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ กำรคิดแก้ปญั หำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิง
เหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรคิดแก้ปญั หำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ำยๆ
ประเด็นพิจารณาที่4.5
- สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเล่นอิสระ
เป็ นต้น
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร
เช่นงำนศิลปะ กำรเล่นอิสระเป็ นต้น

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ดีเลิศ

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ประเด็นพิจารณาที่4.6
- ใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ น
เครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้พยำยำมค้นหำคำตอบ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก กล ้อง
ดิจิตอล เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้พยำยำมค้นหำคำตอบ

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียดที่1มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
1.มีพ ัฒ นำกำรด้ำ น เด็ ก มีน ้ำ หนัก ส่ ว นสู ง ตำม 1.1 เด็ ก มี น ้ำ หนัก ส่ ว นสู ง ตำมเกณฑ์
ร่ำงกำยแข็งแรง มี เกณฑ์มำตรฐำนเคลื่อ นไหว มำตรฐำน
สุขนิสยั ที่ดีและดู แล ร่ ำ งกำยคล่อ งแคล่วทรงตัว
ควำมปลอดภัย ของ ได้ดีใ ช้มือ และตำประสำน
ตนเองได้
สัม พัน ธ์ ไ ด้ดี ดู แลรั ก ษำ
สุขภำพอนำมัยส่วนตนและ 1.2 เคลื่อนไหวร่ ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ปฏิบตั ิ จ นเป็ นนิสยั ปฏิบตั ิ ตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี
ตนตำมข อ้ ตกลงเกี่ ย วกับ
ควำมปลอดภัย หลีก เลี่ยง
สภำวะที่เ สี่ย งต่ อ โรค สิ่ง 1.3 ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและ
เสพติ ด และระวัง ภัย จำก ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
บุ คคล สิ่งแวดลอ้ ม และ
สถำนกำรณ์ท่เี สี่ยงอันตรำย
1.4 ปฏิบตั ิตนตำมขอ้ ตกลงเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่ งเ ส พ ติ ด แล ะร ะวัง ภั ย จำกบุ ค คล
สิ่งแวดล้อมและอันตรำย

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก มี
นำ้ หนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก
เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์
ได้ดี
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ก ดู แล
รัก ษำสุ ข ภำพอนำมัย ส่ ว นตนและ
ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กปฏิบตั ิ
ตนตำมข อ้ ตกลงเกี่ ย วกับ ควำม
ปลอดภัย หลีก เลี่ย งสภำวะที่เ สี่ยง
ต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัย จำก
บุคคล สิ่งแวดล้อมและอันตรำย

มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด
2.มี พ ฒ
ั นำกำรด้ำ น
อ ำ ร ม ณ์ จิ ต ใ จ
ค ว บ คุ ม แ ล ะ
แสดงออกทำง
อำรมณ์ได้

คาอธิบาย

เด็กร่ ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์
ควำมรู ส้ ึ ก ได้เ หมำะสม รู จ้ ัก
ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย
ย อ ม รั บ แ ล ะ พ อ ใ จ ใ น
ควำมสำมำรถและผลงำนของ
ตนเองและผูอ้ ่นื มีจติ สำนึกและ
ค่ ำนิยมที่ดีมีควำมมัน่ ใจกล ้ำพูด
กล ำ้ แสดงออก ช่ วยเหลื อ
แบ่ ง ปัน เคำรพสิ ท ธิ รู ห้ น้ำ ที่
รั บ ผิ ด ชอบ อดทนอดกลั้น
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมตำมที่ ส ถำนศึ ก ษำ
กำหนด ชื่นชมและมีควำมสุ ข
กั บ ศิ ลปะ ด น ตรี แ ละ กำ ร
เคลือ่ นไหว

ประเด็นพิจารณา

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

2.1 เด็กร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ควำมรู ส้ กึ ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ กร่ ำ เริ ง
ได้เหมำะสม
แจ่ ม ใสแสดงอำรมณ์ ค วำมรู ส้ ึ ก ได้
เหมำะสม
2.2 รู จ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย

ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ ก2 รู จ้ กั
ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอย

2.3 ยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและ ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรับ
ผลงำนของตนเองและผูอ้ ่นื
และพอใจในควำมสำมำรถและผลงำน
ของตนเองและผูอ้ ่นื
2.4 เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจติ สำนึก ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ กเคำรพ
และค่ำนิยมที่ดี
สิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจติ สำนึกและ
ค่ำนิยมที่ดี
2.5 มีควำมมัน่ ใจกล ้ำพูด กล ้ำแสดงออก
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำม
มัน่ ใจกล ้ำพูด กล ้ำแสดงออก
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กช่วยเหลือ
2.6 ช่วยเหลือและแบ่งปัน
และแบ่งปัน
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ กเคำรพ
2.7 เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ มีจติ สำนึก สิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ
และค่ำนิยมที่ดี
มีจติ สำนึกและค่ำนิยมที่ดี
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กซื่อสัตย์
2.8 ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตำมที่
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
สถำนศึกษำกำหนด
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีควำมสุข
2.9 มีควำมสุ ขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะ และแสดงออกผ่ ำ นงำนศิ ล ปะดนตรี
ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
และกำรเคลือ่ นไหว

มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด
คาอธิบาย
3.มีพ ฒั นำกำรด้ำน เด็ก ช่ ว ยเหลือ ตนเองในกำร
สัง คม ช่ ว ยเหลือ ปฏิบ ตั ิ กิ จ วัต รประจ ำวัน มี
ต น เ อ งแล ะ เ ป็ น วินยั ในตนเอง ประหยัดและ
ส ม ำ ชิ ก ที่ ดี ข อ ง พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษำ
สังคม
สิ่ ง แ ว ด ล ้อ ม ใ น แ ล ะ น อ ก
ห้อ งเรี ย น มี ม ำรยำทตำม
วัฒนธรรมไทย เช่น กำรไหว้
กำรยิ้ม ทัก ทำยและมีสมั มำ
คำรวะกับ ผู ใ้ หญ่ เป็ นต้น
ย อ ม รั บ หรื อเค ำรพควำม
แตกต่ ำ งระหว่ำ งบุ คคล เช่น
ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำน
ครอบครัว เชื้ อชำติ ศ ำสนำ
วัฒนธรรม เป็ นต้น เล่นและ
ท ำงำนร่ วมกับ ผูอ้ ่ืนได้ แก้ไข
ขอ้ ขัดแย้ง โดยปรำศจำกกำร
ใช้ควำมรุนแรง

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
3.1เด็ก ช่ ว ยเหลือ ตนเองในกำรปฏิบ ัติ ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก
กิจวัตรประจำวันมีวนิ ยั ในตนเอง
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองในกำรปฏิ บ ัติ
กิจวัตรประจำวันมีวนิ ยั ในตนเอง
3.2 ประหยัดและพอเพียง

ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก
ประหยัดและพอเพียง

3.3มีส่วนร่ วมดู แลรัก ษำสิ่งแวดล อ้ มใน ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมีส่วน
ร่ วมดู แลรัก ษำสิ่งแวดล้อ มในและ
และนอกห้องเรียน
นอกห้องเรียน
3.4มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่นกำร ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก มี
มำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่นกำร
ไหว้กำรยิ้ม
ไหว้กำรยิ้ม
3.5ยอมรับ หรื อ เคำรพควำมแตกต่ ำ ง
ระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิดพฤติก รรม
พื้ น ฐำน ครอบครัว เชื้ อ ชำติ ศำสนำ
วัฒนธรรม เป็ นต้น

ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กยอมรับ
หรื อ เคำรพควำมแตกต่ ำ งระหว่ำ ง
บุ ค คล เช่ น ควำมคิ ด พฤติ ก รรม
พื้นฐำน ครอบครัว เชื้อชำติ ศำสนำ
วัฒนธรรม เป็ นต้น

3.6เล่นและทำงำนร่ วมกับผู อ้ ่ืนได้ และ ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ก เล่น
แก้ไ ขข อ้ ขัด แย้ง โดยปรำศจำกกำรใช้ และทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และแก้ไข
ข อ้ ขัด แย้ง โดยปรำศจำกกำรใช้
ควำมรุนแรง
ควำมรุนแรง

มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด
คาอธิบาย
4.มีพ ฒั นำกำรด้ำน เด็ก สนทนำโต้ต อบและเล่ำ
สติปญั ญำ สื่อสำร เรื่องให้ผูอ้ ่ืนเขำ้ ใจ ตัง้ คำถำม
ได้มีท กั ษะกำรคิด ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
พื้ น ฐ ำ น แ ล ะ และพยำยำมค้น หำค ำตอบ
แสวงหำควำมรูไ้ ด้ อ่ ำ นนิ ท ำน และเล่ ำ เรื่ อ งที่
ต น เ อ ง อ่ ำ น แ ล ะ เ ขี ย น
สัญลัก ษณ์ได้เ หมำะสมกับวัย
มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบ
ยอด กำรคิดเชิงเหตุ ผ ลทำง
คณิ ตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
กำรคิดแก้ปญั หำและสำมำรถ
ตัด สิ น ใจในเรื่ อ งง่ ำ ย ๆ ได้
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ผ ล ง ำ น ต ำ ม
ควำมคิดและจินตนำกำรเช่น
งำนศิ ล ปะกำรเคลื่ อ นไหว
ท่ ำ ทำงกำรเล่น อิ ส ระเป็ นต้น
และใช้ส่ื อ เทคโนโลยี เช่ น
แว่ น ขยำยแม่ เ หล็ก กล อ้ ง
ดิ จิ ต อ ล เ ป็ น ต้ น เ ป็ น
เครื่ อ งมือ ในกำรเรี ย นรู แ้ ละ
แสวงหำควำมรูไ้ ด้

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
4.1เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผูอ้ ่นื ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กสนทนำ
เข ้ำใจ
โต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผูอ้ ่นื เข ้ำใจ
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ก ตั้ง
4.2 ตัง้ คำถำมในสิ่งที่สนใจหรือสงสัยและ คำถำมในสิ่งที่สนใจหรื อสงสัยและ
พยำยำมค้นหำคำตอบ
พยำยำมค้นหำคำตอบ
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ก อ่ ำ น
4.3อ่ ำ นนิทำนและเล่ำ เรื่ อ งที่ตนเองอ่ ำ น นิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำน และ
และเขียนได้เหมำะสมกับวัย
เขียนได้เหมำะสมกับวัย
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก มี
4.4มีค วำมสำมำรถในกำรคิ ด รวบยอด ควำมสำมำรถในกำรคิ ดรวบยอด
กำรคิดเชิงเหตุผ ลทำงคณิ ตศำสตร์แ ละ กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์
วิ ท ยำศำสตร์ กำรคิ ด แก้ป ัญ หำและ และวิทยำศำสตร์ กำรคิดแก้ปญั หำ
สำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
และสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ
ร้อ ยละ75.00-89.99 ของเด็ ก
สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและ
4.5 สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิ ดและ จินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเล่น
จินตนำกำรเช่นงำนศิลปะ กำรเล่นอิสระ อิสระเป็ นต้น
เป็ นต้น
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก
4.6ใช้ส่ื อ เทคโนโลยี เช่ น แว่ น ขยำย กล ้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือ
แม่ เ หล็ก กล อ้ งดิ จิ ต อล เป็ นต้น เป็ น ในกำรเรียนรู แ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้
เครื่องมือในกำรเรียนรูแ้ ละแสวงหำควำมรู ้ พยำยำมค้นหำคำตอบ
ได้พยำยำมค้นหำคำตอบ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด 1 มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิ สยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คาอธิบาย เด็กมีนำ้ หนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนเคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่วทรงตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี ดูแล
รักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นปฏิบตั ติ นตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติด และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ท่เี สีย่ งอันตรำย
ประเด็น
ตัวชี้วดั
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
พิจารณา
ความสาเร็จ
1.1เด็กมี
ร้อยละ75.00- 1.จัดทำปฏิทนิ กำรวำง 1.สมุดบันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็ก สมุดบันทึกสุขภำพเด็ก
นำ้ หนัก
89.99 ของเด็ก แผนกำรประเมิน
2.กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อำ้ งอิงตำมเพศ และช่วงอำยุของ
ส่วนสูงตำม มีนำ้ หนัก
พัฒนำกำรตำมสภำพจริง กรมอนำมัย พ.ศ.2558
เกณฑ์
ส่วนสูงตำม
2.ชัง่ นำ้ หนัก วัดส่วนสูง 3.เครื่องชัง่ นำ้ หนัก วัดส่วนสูง
มำตรฐำน
เกณฑ์
3.บันทึกกำรเจริญเติบโต 4.ข ้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตเป็ นรำยบุคคล
มำตรฐำน กรม ของเด็ก สมุดบันทึก
5.เกณฑ์ประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำนหลักสูตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้
อนำมัย
สุขภำพเด็ก
และสภำพที่พงึ ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
กระทรวง
4.บันทึกผลลงกรำฟ
6.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรตมสภำพจริง
สำธำรณสุข
แสดงกำรเจริญเติบโต 7.รำยงำนสรุปโครงกำร
ตำมเกณฑ์อำ้ งอิงตำม
-โครงกำรเฝ้ ำระวังและส่งเสริมกำรเติบโตเด็กสมวัย
เพศ และช่วงอำยุของ
8.สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผำ่ นเกณฑ์กำร
กรมอนำมัย พ.ศ.2558 ประเมิน
รำยบุคคล
5.ผู ้รับผิดชอบโครงกำร
เฝ้ ำระวังและส่งเสริมกำร
เติบโตเด็กสมวัย ติดตำม
ตรวจสอบข ้อมูลเป็ น
ระยะ
6.สรุปจำนวน และร้อย
ละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก
รายละเอียด 1 มีพฒั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิ สยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คาอธิบาย เด็กมีนำ้ หนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนเคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่วทรงตัวได้ดใี ช้มอื และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย
ส่วนตนและปฏิบตั จิ นเป็ นปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภำวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล ้อม และสถำนกำรณ์ทเ่ี สี่ยงอันตรำย

ประเด็น
พิจารณา
1.1เด็กมี
นำ้ หนัก
ส่วนสูงตำม
เกณฑ์
มำตรฐำน

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
ร้อยละ75.0089.99 ของเด็ก
มีนำ้ หนัก
ส่วนสูงตำม
เกณฑ์
มำตรฐำน กรม
อนำมัย
กระทรวง
สำธำรณสุข

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

1.จัดทำปฏิทนิ กำรวำง
แผนกำรประเมิน
พัฒนำกำรตำมสภำพจริง
2.ชัง่ นำ้ หนัก วัดส่วนสูง
3.บันทึกกำรเจริญเติบโต
ของเด็ก สมุดบันทึก
สุขภำพเด็ก
4.บันทึกผลลงกรำฟ
แสดงกำรเจริญเติบโต
ตำมเกณฑ์อำ้ งอิงตำม
เพศ และช่วงอำยุของ
กรมอนำมัย พ.ศ.2558
รำยบุคคล
5.ผู ้รับผิดชอบโครงกำร
เฝ้ ำระวังและส่งเสริมกำร
เติบโตเด็กสมวัย ติดตำม
ตรวจสอบข ้อมูลเป็ น
ระยะ
6.สรุปจำนวน และร้อย
ละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์

1.สมุดบันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็ก สมุดบันทึกสุขภำพเด็ก
2.กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อำ้ งอิงตำมเพศ และช่วงอำยุของ
กรมอนำมัย พ.ศ.2558
3.เครื่องชัง่ นำ้ หนัก วัดส่วนสูง
4.ข ้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตเป็ นรำยบุคคล
5.เกณฑ์ประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำนหลักสูตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้
และสภำพที่พงึ ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
6.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรตมสภำพจริง
7.รำยงำนสรุปโครงกำร
-โครงกำรเฝ้ ำระวังและส่งเสริมกำรเติบโตเด็กสมวัย
8.สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผำ่ นเกณฑ์กำร
ประเมิน

ประเด็นพิจารณา
1.2 เคลือ่ นไหว
ร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดใี ช้มอื และ
ตำประสำน
สัมพันธ์ได้ดี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กเคลือ่ นไหวร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดใี ช้
มือและตำประสำนสัมพันธ์
ได้ดี

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
2.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
กลำงแจ้ง
3.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ในกลำงแจ้ง
4.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่
ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ด(ี ตัวบ่งชี้ตำมหลักสู ตร)
- กำรเดิน(2.1.1)
- กำรกระโดด(2.1.2)
- กำรวิง่ (2.1.3)
- กำรรับลูกบอล(2.1.4)
5.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
ศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
7.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ในศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
8.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่
ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ด(ี ตัวบ่งชี้ตำมหลักสู ตร)
- ใช้กรรไกร(2.2.1)
- เขียนรู ป(2.2.2)
- ร้อยวัสดุ(2.2.3)

หลักฐาน
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
กลำงแจ้ง
4.แผนกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
6.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
7.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์
เล่นตำมมุม
8.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะ
สร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
9.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
1.3 ดู แลรั ก ษำ
สุ ข ภำพอนำมั ย
ส่ ว น ต น แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ จ น เ ป็ น
นิสยั

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็ ก ดู แลรั ก ษำสุ ข ภ ำพ
อนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิ
จนเป็ นนิสยั

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.น ำเด็กเข้ำ รับ กำรคัด กรองจำก
เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุข ตรวจสุขภำพ
ทัว่ ไป และตรวจสุ ขภำพช่ องปำก
และฟัน
2.บันทึกสุขภำพ
3.ดู แ ลกิ จ วัต รประจ ำวัน ให้เ ด็ ก
ป ฏิ บั ติ อ ย่ ำ ง ส ม ่ ำ เ ส ม อ เ รื่ อ ง
รับ ประทำนอำหำรที่มี ป ระโยชน์
และดื่ม น ้ำสะอำดอย่ำงเหมำะสม
ล ำ้ งมื อ ก่ อ นรับ ประทำนอำหำร
หลังจำกใช้หอ้ งน ้ำห้องส้วม แปรง
ฟัน นอนพักผ่อนเป็ นเวลำและออก
กำลังกำยเป็ นเวลำ
4.จัด ท ำปฏิ ทิน กำรวำงแผนกำร
ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง
5.ผู ร้ ับ ผิ ด ชอบโครงกำรส่ ง เสริม
สุ ข ภำพและสุ ข นิ ส ั ย ที่ ดี ก ำกั บ
ติดตำม รำยงำนสรุป
6.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์

หลักฐาน
1.ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
2.เกณฑ์ก ำรประเมิ น พัฒ นำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ ประสงค์
(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
4.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
5. .แผนกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กำรตรวจสุขภำพกิจกรรมทีเ่ กิด ขึ้น
ในกิจวัตรประจำวัน
7.รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและสุขนิส ยั ที่
ดี(แสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุข)
8.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
1.4 ปฏิบตั ติ น
ตำมข้อตกลง
เกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย
หลีกเลีย่ งสภำวะ
ทีเ่ สี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวัง
ภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล ้อมและ
อันตรำย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กปฏิบตั ิตนตำม
ข้อตกลงเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวังภัยจำก
บุคคล สิ่งแวดล ้อมและ
อันตรำย

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.ดูแลควำมปลอดภัยของเครื่อง
เล่นสนำมโดยมีผูร้ บั ผิดชอบ
โดยตรง ตรวจสอบก่อนและหลัง
กำรเล่น
2.จัดทำปฏิทนิ กำรวำงแผนกำร
ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง
3.จัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
4.สังเกต บันทึกพฤติกรรมเด็ก
ในช่วงกิจกรรมกลำงแจ้ง
5.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
5.1ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย
5.2หลีกเลี่ยงสภำวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติดและระวังภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล ้อมและอันตรำย(โครงกำร/
หน่วยกำรเรียนรูเ้ สริม)เช่นกำรจัด
ประสบกำรณ์เรื่อง ควำมปลอดภัย
จำกโรคติดต่อ ยำเสพติด บุคคล
สถำนกำรณ์เสี่ยง
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
ควำมปลอดภัยจำกโรคติดต่อ ยำ
เสพติด บุคคล สถำนกำรณ์เสี่ยง

หลักฐาน
1.เครื่องเล่นสนำม
2.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
4.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
5.แผนกำรจัดประสบกำรณ์ทศั นศึกษำ/กิจกรรม
กลำงแจ้ง/โครงกำร/กิจกรรมเรื่อง ควำมปลอดภัย
จำกโรคติดต่อ ยำเสพติด บุคคล สถำนกำรณ์เสี่ยง
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์/สรุปโครงกำร
7.ภำพถ่ำย/วีดโี อ
8 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

รายละเอียด 2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์จติ ใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
คาอธิบาย
เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ
ตนเองและผู อ้ ่นื มีจิตสำนึกและค่ำนิยมทีด่ มี คี วำมมัน่ ใจกล ้ำพูด กล ้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ อดทนอดกลัน้
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2.1เด็กร่ำเริง
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
แจ่มใสแสดง
ร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์
อำรมณ์ควำมรูส้ ึก ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
ได้เหมำะสม

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
2บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
กลำงแจ้ง
3.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ กิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นในกลำงแจ้ง
4 .สรุปจำนวน และร้อยละของ
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
เกณฑ์กำรแสดงอำรมณ์
ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม

หลักฐาน
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล
และแบบบันทึกกำรประเมินที่เกิดขึ้นในกิจวัตร
ประจำวันกลำงแจ้ง
4. .แผนกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในกลำงแจ้ง
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ ึกได้
เหมำะสม

ประเด็นพิจารณา
2.2 รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่
ใจอดทนในกำร
รอคอย
2.3 ยอมรับและ
พอใจใน
ควำมสำมำรถและ
ผลงำนของตนเอง
และผูอ้ ่นื
2.4 เคำรพสิทธิรู ้
หน้ำที่รบั ผิดชอบ
มีจิตสำนึกและ
ค่ำนิยมทีด่ ี
2.5 มีควำมมัน่ ใจ
กล ้ำพูด กล ้ำ
แสดงออก
2.6ช่วยเหลือและ
แบ่งปัน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำร
รอคอย
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ยอมรับและพอใจใน
ควำมสำมำรถและผลงำน
ของตนเองและผูอ้ ่นื

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ
2บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
3.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ กิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่น
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก ตำมมุม/กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
จังหวะ
รับผิดชอบ มีจิตสำนึกและ 4 .สรุปจำนวน และร้อยละของ
ค่ำนิยมทีด่ ี
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก เกณฑ์
มีควำมมัน่ ใจกล ้ำพูด กลำ้
แสดงออก
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
รับผิดชอบ มี
จิตสำนึกและค่ำนิยมทีด่ ี

หลักฐาน
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล
และแบบบันทึกกำรประเมินที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ
4. .แผนกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์/
เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลือ่ นไหวและ
จังหวะ
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลือ่ นไหวและ
จังหวะ
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
2.7 เคำรพสิ ท ธิ รู ้
หน้ำที่รบั ผิดชอบ มี
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ค่ำนิยมทีด่ ี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เ ด็ ก ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
คุณธรรมจริยธรรมตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด

2.8ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตำมที่ส ถำนศึ ก ษำ
กำหนด

ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เ ด็ ก มี ค ว ำ ม สุ ข แ ล ะ
แสดงออกผ่ ำนงำนศิ ล ปะ
ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว

2.9 มีค วำมสุ ขและ
แสดงออกผ่ ำนงำน
ศิ ล ปะดนตรี แ ล ะ
กำรเคลือ่ นไหว

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

ประเด็นพิจารณา
1.2 เคลือ่ นไหว
ร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดใี ช้มอื และ
ตำประสำน
สัมพันธ์ได้ดี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กเคลือ่ นไหวร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดใี ช้
มือและตำประสำนสัมพันธ์
ได้ดี

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
2.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
กลำงแจ้ง
3.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ในกลำงแจ้ง
4.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่
ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ด(ี ตัวบ่งชี้ตำมหลักสู ตร)
- กำรเดิน(2.1.1)
- กำรกระโดด(2.1.2)
- กำรวิง่ (2.1.3)
- กำรรับลูกบอล(2.1.4)
5.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
ศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
7.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ในศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
8.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่
ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
เคลือ่ นไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ด(ี ตัวบ่งชี้ตำมหลักสู ตร)
- ใช้กรรไกร(2.2.1)
- เขียนรู ป(2.2.2)
- ร้อยวัสดุ(2.2.3)

หลักฐาน
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
กลำงแจ้ง
4.แผนกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
6.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
7.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์
เล่นตำมมุม
8.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะ
สร้ำงสรรค์เล่นตำมมุม
9.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
1.3 ดู แลรั ก ษำ
สุ ข ภำพอนำมั ย
ส่ ว น ต น แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ จ น เ ป็ น
นิสยั

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็ ก ดู แลรั ก ษำสุ ข ภ ำพ
อนำมัยส่วนตนและปฏิบตั ิ
จนเป็ นนิสยั

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.น ำเด็กเข้ำ รับ กำรคัด กรองจำก
เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุข ตรวจสุขภำพ
ทัว่ ไป และตรวจสุ ขภำพช่ องปำก
และฟัน
2.บันทึกสุขภำพ
3.ดู แ ลกิ จ วัต รประจ ำวัน ให้เ ด็ ก
ป ฏิ บั ติ อ ย่ ำ ง ส ม ่ ำ เ ส ม อ เ รื่ อ ง
รับ ประทำนอำหำรที่มี ป ระโยชน์
และดื่ม น ้ำสะอำดอย่ำงเหมำะสม
ล ำ้ งมื อ ก่ อ นรับ ประทำนอำหำร
หลังจำกใช้หอ้ งน ้ำห้องส้วม แปรง
ฟัน นอนพักผ่อนเป็ นเวลำและออก
กำลังกำยเป็ นเวลำ
4.จัด ท ำปฏิ ทิน กำรวำงแผนกำร
ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง
5.ผู ร้ ับ ผิ ด ชอบโครงกำรส่ ง เสริม
สุ ข ภำพและสุ ข นิ ส ั ย ที่ ดี ก ำกั บ
ติดตำม รำยงำนสรุป
6.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์

หลักฐาน
1.ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
2.เกณฑ์ก ำรประเมิ น พัฒ นำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ ประสงค์
(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
4.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
5. .แผนกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กำรตรวจสุขภำพกิจกรรมทีเ่ กิด ขึ้น
ในกิจวัตรประจำวัน
7.รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและสุขนิส ยั ที่
ดี(แสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุข)
8.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กที่ผ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
1.4 ปฏิบตั ติ น
ตำมข้อตกลง
เกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย
หลีกเลีย่ งสภำวะ
ทีเ่ สี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวัง
ภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล ้อมและ
อันตรำย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กปฏิบตั ิตนตำม
ข้อตกลงเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวังภัยจำก
บุคคล สิ่งแวดล ้อมและ
อันตรำย

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.ดูแลควำมปลอดภัยของเครื่อง
เล่นสนำมโดยมีผูร้ บั ผิดชอบ
โดยตรง ตรวจสอบก่อนและหลัง
กำรเล่น
2.จัดทำปฏิทนิ กำรวำงแผนกำร
ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง
3.จัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
4.สังเกต บันทึกพฤติกรรมเด็ก
ในช่วงกิจกรรมกลำงแจ้ง
5.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
5.1ปฏิบตั ิตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย
5.2หลีกเลี่ยงสภำวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติดและระวังภัยจำกบุคคล
สิ่งแวดล ้อมและอันตรำย(โครงกำร/
หน่วยกำรเรียนรูเ้ สริม)เช่นกำรจัด
ประสบกำรณ์เรื่อง ควำมปลอดภัย
จำกโรคติดต่อ ยำเสพติด บุคคล
สถำนกำรณ์เสี่ยง
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็ก
ทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์
ควำมปลอดภัยจำกโรคติดต่อ ยำ
เสพติด บุคคล สถำนกำรณ์เสี่ยง

หลักฐาน
1.เครื่องเล่นสนำม
2.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
4.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน
5.แผนกำรจัดประสบกำรณ์ทศั นศึกษำ/กิจกรรม
กลำงแจ้ง/โครงกำร/กิจกรรมเรื่อง ควำมปลอดภัย
จำกโรคติดต่อ ยำเสพติด บุคคล สถำนกำรณ์เสี่ยง
6.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์/สรุปโครงกำร
7.ภำพถ่ำย/วีดโี อ
8 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์

รายละเอียด 2 มีพฒั นาการด้านอารมณ์จติ ใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
คาอธิบาย
เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำรรอคอยยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของ
ตนเองและผู อ้ ่นื มีจิตสำนึกและค่ำนิยมทีด่ มี คี วำมมัน่ ใจกล ้ำพูด กล ้ำแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่รบั ผิดชอบ อดทนอดกลัน้
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
2.1เด็กร่ำเริง
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก 1.กำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง 1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
แจ่มใสแสดง
ร่ำเริงแจ่มใสแสดงอำรมณ์ 2บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
อำรมณ์ควำมรูส้ ึก ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
กลำงแจ้ง
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
ได้เหมำะสม
3.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ กิจกรรม 2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
ทีเ่ กิดขึ้นในกลำงแจ้ง
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล
4 .สรุปจำนวน และร้อยละของ และแบบบันทึกกำรประเมินที่เกิดขึ้นในกิจวัตร
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
ประจำวันกลำงแจ้ง
เกณฑ์กำรแสดงอำรมณ์
4. .แผนกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
ควำมรูส้ กึ ได้เหมำะสม
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์กลำงแจ้ง
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในกลำงแจ้ง
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรแสดงอำรมณ์ควำมรูส้ ึกได้
เหมำะสม

ประเด็นพิจารณา
2.2 รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่
ใจอดทนในกำร
รอคอย
2.3 ยอมรับและ
พอใจใน
ควำมสำมำรถและ
ผลงำนของตนเอง
และผูอ้ ่นื
2.4 เคำรพสิทธิรู ้
หน้ำที่รบั ผิดชอบ
มีจิตสำนึกและ
ค่ำนิยมทีด่ ี
2.5 มีควำมมัน่ ใจ
กล ้ำพูด กล ้ำ
แสดงออก
2.6ช่วยเหลือและ
แบ่งปัน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจอดทนในกำร
รอคอย
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ยอมรับและพอใจใน
ควำมสำมำรถและผลงำน
ของตนเองและผูอ้ ่นื

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ
2บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
3.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ กิจกรรม
ทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่น
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก ตำมมุม/กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
จังหวะ
รับผิดชอบ มีจิตสำนึกและ 4 .สรุปจำนวน และร้อยละของ
ค่ำนิยมทีด่ ี
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก เกณฑ์
มีควำมมัน่ ใจกล ้ำพูด กลำ้
แสดงออก
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
เคำรพสิทธิรูห้ น้ำที่
รับผิดชอบ มี
จิตสำนึกและค่ำนิยมทีด่ ี

หลักฐาน
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
3.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล
และแบบบันทึกกำรประเมินที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรม
เคลือ่ นไหวและจังหวะ
4. .แผนกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์/
เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลือ่ นไหวและ
จังหวะ
6.ภำพถ่ำย/วีดโี อ กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นในศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/กิจกรรมเคลือ่ นไหวและ
จังหวะ
7 .สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
และไม่ผ่ำนเกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
2.7 เคำรพสิ ท ธิ รู ้
หน้ำที่รบั ผิดชอบ มี
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ค่ำนิยมทีด่ ี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เ ด็ ก ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
คุณธรรมจริยธรรมตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด

2.8ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม
ตำมที่ส ถำนศึ ก ษำ
กำหนด

ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เ ด็ ก มี ค ว ำ ม สุ ข แ ล ะ
แสดงออกผ่ ำนงำนศิ ล ปะ
ดนตรีและกำรเคลือ่ นไหว

2.9 มีค วำมสุ ขและ
แสดงออกผ่ ำนงำน
ศิ ล ปะดนตรี แ ล ะ
กำรเคลือ่ นไหว

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

รายละเอียด 3 มีพฒั นาการด้านสังคม ช่ วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดขี องสังคม
คาอธิบาย
เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน มีวนิ ยั ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดลอ้ มในและนอก
ห้องเรียน มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย เช่น กำรไหว้กำรยิ้ม ทักทำยและมีสมั มำคำรวะกับผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล เช่น ควำมคิดพฤติกรรม พื้นฐำนครอบครัวเชื้อชำติศำสนำวัฒนธรรม เป็ นต้น เล่นและทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุนแรง

ประเด็นพิจารณา
3.1 เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในกำรปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจำวันมี
วินยั ในตนเอง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจำวันมีวนิ ยั ใน
ตนเอง

3.2 ประหยัดและ
พอเพียง

ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็ก
ประหยัดและพอเพียง

3.3 มีส่วนร่วม
ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมี
ดูแลรักษำ
ส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดลอ้ ม
สิ่งแวดล ้อมใน ในและนอกห้องเรียน
และนอก
ห้องเรียน
3.4มีมำรยำทตำม
วัฒนธรรมไทยเช่น
กำรไหว้กำรยิ้ม

ร้อยละ75.00-89.99 ของเด็กมี
มำรยำทตำมวัฒนธรรมไทยเช่น
กำรไหว้กำรยิ้ม

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรจัดประสบกำรณ์กจิ วัตร
ประจำวัน รับเด็ก เคำรพธง
ชำติ รับประทำนอำหำร แต่งตัว
ล ้ำงมือ ใช้หอ้ งนำ้
2.บันทึกหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์กจิ วัตรประจำวัน
3.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/เพื่อ
พัฒนำมีวนิ ยั ในตนเอง
4.บันทึกหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์/
เล่นตำมมุม
5.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ
6.สรุปจำนวน และร้อยละของ
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
เกณฑ์

หลักฐาน
.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
2.ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
4.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่น
ตำมมุม/เพื่อพัฒนำมีวนิ ยั ในตนเอง
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม
6.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล
และแบบบันทึกกำรประเมินที่เกิดขึ้นในกิจวัตร
ประจำวัน
7.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์

รายละเอียด 4 มีพฒั นาการด้านสติปญั ญา สือ่ สารได้มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
คาอธิบาย
เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผูอ้ ่นื เข้ำใจ ตัง้ คำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยำยำมค้นหำคำตอบ อ่ำนนิทำน และเล่ำเรื่องที่
ตนเองอ่ำน และเขียนสัญลักษณ์ได้เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์และวิทยำศำสตร์กำรคิด
ประเด็นพิจารณา
3 . 5 ย อ ม รั บ ห รื อ
เคำรพควำมแตกต่ ำง
ระหว่ ำ งบุ ค คล เช่ น
ควำมคิ ด พฤติ ก รรม
พื้ นฐำน ครอบครั ว
เ ชื้ อ ช ำ ติ ศ ำ ส น ำ
วัฒนธรรม เป็ นต้น

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อ ยละ75.00-8 9.99
ของเด็ ก ยอมรั บ หรื อ
เคำรพควำมแตกต่ ำ ง
ระหว่ ำ ง บุ ค ค ล เ ช่ น
ค วำม คิ ด พ ฤติ ก รรม
พื้นฐำน ครอบครัว เชื้อ
ชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม
เป็ นต้น

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

3.6 เล่ น และท ำงำน
ร่ ว มกับผู อ้ ่ืน ได้ และ
แก้ไ ขข้อขัด แย้ง โดย ร้อ ยละ75.00-8 9.99
ปรำศจำกกำรใช้ควำม ของเด็กเล่น และทำงำน
รุนแรง
ร่ ว มกั บ ผู ้อ่ื น ได้ และ
แก้ไ ขข้อ ขัด แย้ง โดย
ปรำศจำกกำรใช้ค วำม
รุนแรง
แก้ปญ
ั หำและสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำย ๆ ได้ สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำรเช่น งำนศิลปะกำรเคลื่อนไหวท่ำทำงกำรเล่นอิสระเป็ น
ต้น และใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น แว่นขยำยแม่เหล็ก กล ้องดิจิตอล เป็ นต้น เป็ นเครื่องมือในกำรเรียนรู แ้ ละแสวงหำควำมรูไ้ ด้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
4.1เด็กสนทนำ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ 1.กำรจัดประสบกำรณ์กจิ วัตร
1.เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรตำมมำตรฐำน
โต้ตอบและเล่ำเรื่อง เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำ ประจำวัน รับเด็ก เคำรพธงชำติ หลักสู ตรสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และสภำพทีพ่ งึ
ให้ผูอ้ ่นื เข้ำใจ
เรื่องให้ผูอ้ ่นื เข้ำใจ
รับประทำนอำหำร แต่งตัว ล ้ำง ประสงค์(สมรรถนะเชิงพฤติกรรม)
มือ ใช้หอ้ งนำ้
2.ตำรำงกิจกรรมประจำวัน
4.2 ตัง้ คำถำมในสิ่ง ร้อยละ75.00-89.99 ของ 2.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ 3.ปฏิทนิ กำรวำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำร
ทีส่ นใจหรือสงสัย เด็กตัง้ คำถำมในสิ่งทีส่ นใจ กิจวัตรประจำวัน
4.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำม
3.กำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
มุม/เพื่อพัฒนำมีวนิ ยั ในตนเอง
และพยำยำมค้นหำ หรือสงสัยและพยำยำม
ค้นหำคำตอบ
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม/เพื่อ
5.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ศิลปะ
คำตอบ
พัฒนำมีวนิ ยั ในตนเอง
สร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม
4.3อ่ำนนิทำนและ ร้อยละ75.00-89.99 ของ 4.บันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์ 6.ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคลและ
เล่ำเรื่องที่ตนเอง
เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่อง ศิลปะสร้ำงสรรค์/เล่นตำมมุม
แบบบันทึกกำรประเมินทีเ่ กิดขึ้นในกิจวัตร
อ่ำน และเขียนได้ ทีต่ นเองอ่ำน และเขียนได้ 5.บันทึกภำพถ่ำย/วีดีโอ
ประจำวัน
เหมำะสมกับวัย
เหมำะสมกับวัย
6.สรุปจำนวน และร้อยละของ
7.สรุปจำนวน และร้อยละของเด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์
เด็กทีผ่ ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำน
และไม่ผ่ำนเกณฑ์
เกณฑ์

ประเด็นพิจารณา
4.4 มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดรวบยอด
กำรคิดเชิงเหตุผล
ทำงคณิ ตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์
กำรคิดแก้ปญ
ั หำ
และสำมำรถ
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ำยๆ
4.5 สร้ำงสรรค์
ผลงำนตำม
ควำมคิดและ
จินตนำกำรเช่นงำน
ศิลปะ กำรเล่น
อิสระเป็ นต้น

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กมีควำมสำมำรถในกำร
คิดรวบยอด กำรคิดเชิง
เหตุผลทำงคณิ ตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ กำรคิด
แก้ปญ
ั หำและสำมำรถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ

ร้อยละ75.00-89.99 ของ
เด็กสร้ำงสรรค์ผลงำนตำม
ควำมคิดและจินตนำกำร
เช่นงำนศิลปะ กำรเล่น
อิสระเป็ นต้น

ร้อยละ75.00-89.99 ของ
4.6ใช้ส่อื เทคโนโลยี เด็กใช้ส่อื เทคโนโลยี เช่น
เช่น แว่นขยำย
แว่นขยำย แม่เหล็ก กลอ้ ง
แม่เหล็ก กลอ้ ง
ดิจิตอล เป็ นต้น เป็ น
ดิจิตอล เป็ นต้น
เครื่องมือในกำรเรียนรู แ้ ละ
เป็ นเครื่องมือในกำร แสวงหำควำมรู ไ้ ด้พยำยำม
เรียนรูแ้ ละแสวงหำ ค้นหำคำตอบ
ควำมรูไ้ ด้พยำยำม
ค้นหำคำตอบ

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
สาระสาคัญของมาตรฐาน

สถำนศึกษำดำเนินกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนครู และบุคลำกรด้ำนขอ้ มูลสำรสนเทศ ด้ำน
สภำพแวดล้อมและสื่อ เพื่อกำรเรียนรูแ้ ละด้ำนระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยเปิ ดโอกำสให้ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ มีก ำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นระบบและต่ อเนื่อง เพื่อ สร้ำงควำมมัน่ ใจต่ อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ มีรำยละเอียดของตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยดื หยุ่น และสอดคล ้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโดยสถำนศึกษำออกแบบ
กำรจัดประสบกำรณ์ท่เี ตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร เน้นกำรเรียนรู ผ้ ่ำนกำรเล่น และกำรลงมือปฏิบตั ิตอบสนองควำม
ต้องกำร และควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ และสอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือจัดครูท่จี บกำรศึกษำปฐมวัย หรือผ่ำนกำรอบรม
กำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชัน้ เรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถมำรถในกำรวิเครำะห์ และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ มีทกั ษะใน
กำรจัดประสบกำรณ์ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกต และประเมิน
พัฒนำกำรเด็กเป็ นรำยบุคคล มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและครอบครัว
4. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงควำมปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ น
รำยบุคคลและกลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมมุ ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูเ้ ช่น ของเล่นหนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ
สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู ้
5. ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์สาหรับครู
สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ และพัฒนำครู
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้ งกับมำตรฐำนกำรศึ กษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ี
สถำนศึกษำกำหนด จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด และดำเนินกำรตำมแผน มี
กำรประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม และจัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด

กาหนดประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน
มำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร

คาอธิบายของรายละเอียดของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา
รายละเอียดที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำทีย่ ดื หยุ่น และสอดคล ้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโดย
สถำนศึกษำออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่เี ตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร เน้นกำรเรียนรู ้
ผ่ำนกำรเล่น และกำรลงมือปฏิบตั ิตอบสนองควำมต้องกำร และควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและ
กลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ และสอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1.1 มีหลักสูตรสถำนศึกษำทีย่ ดื หยุ่น และสอดคล ้องกับหลักสูตรปฐมวัย
ครอบคลุมพัฒนำกำร 4 ด้ำน และสอดคล ้องกับบริบทของท้องถิน่
1.2 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี ตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชำกำร
1.3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี น้นกำรเรียนรูผ้ ำ่ นกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบตั ิ(Active
Learning)
1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ตี อบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็กปกติ
และกลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ สอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีกำรประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
รายละเอียดที่ 2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
คาอธิบาย
สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือจัดครูท่จี บกำรศึกษำปฐมวัย
หรือผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชัน้ เรียน
ประเด็นพิจารณา
2.1 จัดครูครบชัน้ เรียน
2.2 จัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรจัดประสบกำรณ์
2.3 จัดครูท่ไี ม่จบกำรศึกษำปฐมวัย แต่ผำ่ นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย
2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย
2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย และผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย

มาตรฐาน

คาอธิบายรายละเอียดของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา
รายละเอียดที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
คาอธิบาย
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และออกแบบ
หลักสูตรสถำนศึกษำ มีทกั ษะในกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ใช้
ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกต และประเมินพัฒนำกำร
เด็กเป็ นรำยบุคคล มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและครอบครัว
ประเด็นพิจารณา
3.1. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถำนศึกษำ
3.2 ส่งเสริมครูให้มที กั ษะในกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม ครูมกี ำร
สังเกตและประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็ นรำยบุคคล
3.4 ส่งเสริมครูมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและครอบครัว
3.5 ส่งเสริมครูพฒั นำกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ชมุ ชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ
(PLC)
รายละเอียดที่ 4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
คาอธิบาย
สถำนศึก ษำจัดสภำพแวดลอ้ มภำยในและภำยนอกห้องเรีย นที่คำนึงถึงควำม
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ นรำยบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมมุ
ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูเ้ ช่น ของเล่นหนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติส่อื
สำหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู ้
ประเด็นพิจารณา
4.1 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
4.2 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ นรำยบุคคลและกลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
4.4 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมมีมมุ ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูท้ ่ี
ปลอดภัย มีจำนวนเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ สือ่ สำหรับเด็ก
มุดลอด ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยีส่อื เพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู ้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก

มาตรฐาน

คาอธิบายรายละเอียดของมาตรฐานและประเด็นพิจารณา
รายละเอียดที่ 5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ น
การจัดประสบการณ์สาหรับครู
คาอธิบาย
สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสือ่ เทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ
และอุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำครู
ประเด็นพิจารณา
5.1 สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ
วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
5.2 พัฒนำครูให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรผลิต และใช้ส่อื ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
5.3 มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.4 มีกำรนำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสื่อ และนวัตกรรมเพื่อกำรจัด
ประสบกำรณ์
รายละเอียดที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
คาอธิบาย
สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคลอ้ งกับมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนด จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด และดำเนินกำรตำมแผน มีกำร
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและ
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึก ษำโดยผู ป้ กครอง และผู เ้ กี่ย วขอ้ งทุก ฝ่ ำยมีส่วนร่ วม และจัดส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นพิจารณา
6.1 สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนดโดยผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม
6.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่
สถำนศึกษำกำหนด มีแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ดำเนินกำรตำมมีแผนปฏิบตั ิงำน
ประจำปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
6.3 มีกำรประเมินผล และกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
6.4 มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี
และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด

6.5 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครอง
และผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียดที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรทีย่ ดื หยุ่นและสอดคล ้องกับ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุก
ยอดเยี่ยม
หลักสูตรปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนำกำร 4 ด้ำน และ
ข ้อ
สอดคล ้องกับบริบทท้องถิ่น
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ดีเลิศ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
4 ข ้อ
1.1 มีหลักสูตรสถำนศึกษำทีย่ ดื หยุ่น และสอดคล ้อง
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ดี
กับหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนำกำร 4 ด้ำน และ
3 ข ้อ
สอดคล ้องกับบริบทของท้องถิ่น
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ปำนกลำง
1.2 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี ตรียมควำม
2 ข ้อ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร
กำลังพัฒนำ ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
1.3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี น้นกำรเรียนรู ้
1 ข ้อ
ผ่ำนกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบตั (ิ Active Learning)
1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทต่ี อบสนองควำม
ต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและ
กลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ สอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีกำรประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนำ
หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง

รายละเอียดที่ 2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
ประเด็นพิจารณา
2. สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสม กับภำรกิจกำรเรียน
กำรสอน หรือจัดครูท่จี บกำรศึกษำ ปฐมวัยหรือผ่ำนกำร
อบรม กำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงพอเพียง กับชัน้ เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำ
 2.1 จัดครูครบชัน้ เรียน
 2.2 จัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรจัด
ประสบกำรณ์
2.3 จัดครูท่ไี ม่จบกำรศึกษำปฐมวัย แต่ผำ่ นกำร
อบรมกำรศึกษำปฐมวัย
 2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย
 2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย และผ่ำนกำรอบรม
กำรศึกษำปฐมวัย

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ
ครบทุกข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 4 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 3 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 2 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 1 ข ้อ

รายละเอียดที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
3. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถมำ
ยอดเยี่ยม
รถในกำรวิเครำะห์ และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ มี
ทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรประเมิน
ดีเลิศ
พัฒนำกำรเด็ก ใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบ
กำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกต และประเมินพัฒนำกำร
ดี
เด็กเป็ นรำยบุคคล มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและ
ครอบครัว
ปำนกลำง
ประเด็นกำรพิจำรณำ
 3.1. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้
กำลังพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตร
สถำนศึกษำ
 3.2 ส่งเสริมครูให้มที กั ษะในกำรจัดประสบกำรณ์
และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำร
ออกแบบกำรจัดกิจกรรม ครูมกี ำรสังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรเด็กเป็ นรำยบุคคล
3.4 ส่งเสริมครูมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและ
ครอบครัว
3.5 ส่งเสริมครูพฒั นำกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ(PLC)

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบ
ทุกข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 4 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 3 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 2 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 1 ข ้อ

รายละเอียดที่ 4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
4. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
ยอดเยี่ยม ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ
ห้องเรียนที่คำนึงถึงควำมปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดกำร
ดีเลิศ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ 4
เรียนรูเ้ ป็ นรำยบุคคลและกลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มี
ข ้อ
มุมประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูเ้ ช่น ของ
ดี
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ 3
เล่นหนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติส่อื สำหรับเด็กมุด
ข ้อ
ลอด ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยีเพือ่ กำรสืบเสำะหำควำมรู ้
ปำนกลำง ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ
พิจำรณำ 2 ข ้อ
 4.1 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน กำลังพัฒนำ ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ 1
ที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
ข ้อ
 4.2 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยนอก
ห้องเรียนที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ นรำยบุคคลและ
กลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
 4.4 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมมีมมุ
ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูท้ ่ปี ลอดภัย มี
จำนวนเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำก
ธรรมชำติ สือ่ สำหรับเด็กมุดลอด ปี นป่ ำย สือ่ เทคโนโลยี
สื่อเพือ่ กำรสืบเสำะหำควำมรู ้
 4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์
และพัฒนำเด็ก

รายละเอียดที่ 5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์สาหรับครู
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
5. สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสื่อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุก
ยอดเยี่ยม
เทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพือ่ สนับสนุน
ข ้อ
กำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำครู
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ดีเลิศ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
4 ข ้อ
 5.1 สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำร
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ดี
สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
3 ข ้อ
สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
ปำนกลำง
 5.2 พัฒนำครูให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรผลิต
2 ข ้อ
และใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์
กำลังพัฒนำ ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำรพิจำรณำ
 5.3 มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้สอ่ื ในกำรจัด
1 ข ้อ
ประสบกำรณ์
 5.4 มีกำรนำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำใช้เป็ น
ข้อมูลในกำรพัฒนำ
 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสื่อ
และนวัตกรรมเพือ่ กำรจัดประสบกำรณ์

รายละเอียดที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
6. สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำ
ยอดเยี่ยม
สถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
ครบทุกข ้อ
และอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนด จัดทำแผนพัฒนำ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
ดีเลิศ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่
พิจำรณำ 4 ข ้อ
สถำนศึกษำกำหนด และดำเนินกำรตำมแผน มีกำร
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
ดี
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
พิจำรณำ 3 ข ้อ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
ปำนกลำง
ประเมินตนเองประจำปี นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
พิจำรณำ 2 ข ้อ
และพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครอง และ
กำลังพัฒนำ ดำเนินกำรตำมรำยกำรประเด็นกำร
พิจำรณำ 1 ข ้อ

ประเด็นพิจารณา
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม และจัดส่งรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นกำรพิจำรณำ
 6.1 สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
และอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนดโดยผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม
 6.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่
สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด มีแผน
ปฏิบตั ิงำนประจำปี ดำเนินกำรตำมมีแผนปฏิบตั ิงำน
ประจำปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
 6.3 มีกำรประเมินผล และกำรตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 6.4 มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน จัดทำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองประจำปี และรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
 6.5 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข ้องทุก
ฝ่ ำยมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของรายละเอียด และค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ผลกำรประเมิน 3 ปี ยอ้ นหลัง
2550
ได้มำตรฐำน

2555
ดีมำก

2558
ดีมำก

รายละเอียดที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณาที่ 1
1.1 มีหลักสูตรสถำนศึกษำทีย่ ดื หยุ่น และสอดคล ้องกับหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนำกำร 4
ด้ำน และสอดคล ้องกับบริบทของท้องถิ่น
1.2 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี ตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร
1.3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทเ่ี น้นกำรเรียนรูผ้ ำ่ นกำรเล่นและกำรลงมือปฏิบตั ิ(Active
Learning)
1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ทต่ี อบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและ
กลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ สอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีกำรประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรพิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ

ค่าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียดที่ 2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 2
 2.1 จัดครูครบชัน้ เรียน
 2.2 จัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรจัดประสบกำรณ์
2.3 จัดครูท่ไี ม่จบกำรศึกษำปฐมวัย แต่ผำ่ นกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย
 2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย
 2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย และผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมรำยกำรพิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ

ค่าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานรายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ระดับ ยอดเยี่ยม
รายละเอียดที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
ยอดเยี่ยม
ประเด็นพิจารณาที่ 3
 3.1. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตร
สถำนศึกษำ
 3.2 ส่งเสริมครูให้มที กั ษะในกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม ครูมกี ำรสังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรเด็กเป็ นรำยบุคคล
3.4 ส่งเสริมครูมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและครอบครัว
3.5 ส่งเสริมครูพฒั นำกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ชมุ ชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ(PLC)
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ

รายละเอียดที่ 4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
ประเด็นพิจารณาที่ 4
 4.1 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
 4.2 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนที่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ นรำยบุคคลและกลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
 4.4 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมมีมมุ ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูท้ ่ปี ลอดภัย มี
จำนวนเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ สือ่ สำหรับเด็กมุดลอด ปี นป่ ำย สื่อ
เทคโนโลยีส่อื เพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู ้
 4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ 1-5 ข ้อ

มาตรฐานรายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียดที่ 5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัด
ประสบการณ์สาหรับครู
ประเด็นพิจำรณำที่ 5
5.1 สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสือ่ เทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
5.2 พัฒนำครูให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรผลิต และใช้สอ่ื ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.3 มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.4 มีกำรนำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสือ่ และนวัตกรรมเพือ่ กำรจัดประสบกำรณ์
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ 1-5 ข ้อ
รายละเอียดที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
ประเด็นพิจารณาที่ 6
 6.1 สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนดโดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

ยอดเยี่ยม

ค่าเป้ าหมาย
ระดับ ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

 6.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด มี
แผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ดำเนินกำรตำมมีแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบตั ิงำน
ประจำปี
 6.3 มีกำรประเมินผล และกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 6.4 มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี และรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
 6.5 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข ้อง
ทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ

การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียดที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
1 มีห ลัก สู ต รครอบคลุ ม
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ มี ห ลัก สู ต ร 1.1 มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น ดำเนินกำรตำมรำยกำร
พั ฒ น ำ ก ำ ร ทั้ ง 4 ด้ำ น สถำนศึ ก ษำที่ ยื ด หยุ่ น และ และสอดคล อ้ งกับ หลัก สู ต รปฐมวัย พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
สอดคล้อ งกัน กับ บริ บ ท สอดคล ้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ ครอบคลุ ม พัฒ นำกำร 4 ด้ำ น และ
ของท้องถิ่น
ปฐมวัยโดยสถำนศึกษำออกแบบ สอดคล ้องกับบริบทของท้องถิ่น
กำรจัด ประสบกำรณ์ ท่ีเ ตรี ย ม 1.2 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ี
ควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร เตรี ย มควำมพร้อ มและไม่ เ ร่ ง รัด
เน้นกำรเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่น และ วิชำกำร
กำรลงมือปฏิบตั ิตอบสนองควำม 1.3 ออกแบบกำรจัด ประสบกำรณ์ท่ี
ต้องกำร และควำมแตกต่ำงของ เน้นกำรเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่นและกำรลง
เด็ ก ปกติ แ ละกลุ่ ม เป้ ำหมำย มือปฏิบตั ิ(Active Learning)
เฉพำะ และสอดคล ้องกับวิถชี วี ติ 1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ี
ข อ งค ร อ บค รั ว ชุ ม ช น และ ตอบสนองควำมต้อ งกำรและควำม
ท้องถิ่น
แ ต ก ต่ ำ ง ข อ ง เ ด็ ก ป ก ติ แ ล ะ
กลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ สอดคล ้องกับวิถี
ชีวติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีก ำรประเมิน ตรวจสอบ และ
ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นำหลัก สู ตรอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง

รายละเอียดที่ 2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
2 . จั ด ค รู ใ ห้ สถำนศึกษำจัดครู ให้เหมำะสม
เพีย งพอกับชัน้ กับภำรกิจกำรเรีย นกำรสอนหรือ
เรียน
จัดครู ท่จี บกำรศึกษำปฐมวัย หรือ
ผ่ำ นกำรอบรมกำรศึก ษำปฐมวัย
อย่ำงพอเพียงกับชัน้ เรียน

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
2.1 จัดครูครบชัน้ เรียน
ด ำเนิ น กำรตำมรำยกำร
2.2 จัดครู ให้เ หมำะสมกับภำรกิจกำร พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
จัดประสบกำรณ์
2.3จัดครู ท่ไี ม่จบกำรศึกษำปฐมวัย แต่
ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย
2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย
2.5 จัด ครู จ บกำรศึ ก ษำปฐมวัย และ
ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
3. ส่งเสริมให้
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ครูมคี วำม
ควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำร
เชี่ยวชำญด้ำน วิเครำะห์ และออกแบบหลักสูตร
กำรจัด
สถำนศึกษำ มีทกั ษะในกำรจัด
ประสบกำรณ์ ประสบกำรณ์ และกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก ใช้ประสบกำรณ์
สำคัญในกำรออกแบบกำรจัด
กิจกรรม มีกำรสังเกต และ
ประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็ น
รำยบุคคล มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั
เด็กและครอบครัว

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
3.1. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ดำเนินกำรตำมประเด็น
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ
3.2 ส่งเสริมครูให้มที กั ษะในกำรจัด
ประสบกำรณ์ และกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบกำรณ์สำคัญใน
กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม ครูมกี ำร
สังเกตและประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็ น
รำยบุคคล
3.4 ส่งเสริมครูมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็ก
และครอบครัว
3.5 ส่งเสริมครูพฒั นำกำรจัด
ประสบกำรณ์โดยใช้ชมุ ชนแห่งกำร
เรียนรูท้ ำงวิชำชีพ(PLC)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
4. จัดสภำพ
สถำนศึ ก ษำจัด สภำพแวดล อ้ ม
แวดล้อ ม และ ภำยในและภำยนอกห้อ งเรี ย นที่
สื่ อ เ พื่ อ ก ำ ร คำนึงถึงควำมปลอดภัย ส่งเสริ ม
เ รี ย น รู ้ อ ย่ ำ ง ให้เ กิดกำรเรี ย นรู เ้ ป็ นรำยบุ ค คล
ปลอดภัย และ และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
เพียงพอ
มีมุมประสบกำรณ์ห ลำกหลำย มี
สื่อกำรเรียนรูเ้ ช่น ของเล่นหนังสือ
นิทำน สื่อจำกธรรมชำติส่อื สำหรับ
เ ด็ ก มุ ด ล อ ด ปี น ป่ ำ ย สื่ อ
เทคโนโลยี เ พื่ อ กำรสื บ เสำะหำ
ควำมรู ้

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
4.1 สถำนศึ ก ษำจัด สภำพแวดล อ้ ม ด ำเนิ น กำรตำมประเด็ น
ภำยในห้อ งเรี ย นที่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำม พิจำรณำ 1-5 ข ้อ
ปลอดภัย
4.2 สถำนศึ ก ษำจัด สภำพแวดล อ้ ม
ภำยนอกห้อ งเรี ย นที่ ค ำนึ ง ถึง ควำม
ปลอดภัย
4.3 ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด กำรเรี ย นรู เ้ ป็ น
รำยบุ ค คลและกลุ่ม เล่น แบบร่ วมมือ
ร่วมใจ
4.4 สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมมีมมุ
ประสบกำรณ์ ห ลำกหลำย มีส่ื อ กำร
เรี ย นรู ท้ ่ีป ลอดภัย มีจ ำนวนเพีย งพอ
เช่ น ของเล่น หนัง สือ นิ ท ำน สื่อ จำก
ธรรมชำติ สื่อ สำหรับเด็ก มุดลอด ปี น
ป่ ำย สื่อเทคโนโลยีส่อื เพื่อกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู ้
4.5 จัดห้องประกอบทีเ่ อื้อต่อกำรจัด
ประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก

รายละเอียดที่ 5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์สาหรับครู
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
5. ให้บริกำรสื่อ
สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และ 5.1 สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และ
ดำเนินกำรตำม
เทคโนโลยี
ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และ ประเด็นพิจำรณำ 1
สำรสนเทศและสื่อ และอุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนกำรจัด
อุปกรณ์เพือ่ สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
– 5 ข้อ
กำรเรียนรูเ้ พือ่
ประสบกำรณ์ และพัฒนำครู
5.2 พัฒนำครูให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำร
สนับสนุนกำรจัด
ผลิต และใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์
ประสบกำรณ์
5.3 มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำรจัด
ประสบกำรณ์
5.4 มีกำรนำผลกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำ
ใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่กำรพัฒนำ
สื่อ และนวัตกรรมเพื่อกำรจัดประสบกำรณ์

รายละเอียดที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
6. มี ร ะ บ บ บ ริ ห ำ ร
สถำนศึ ก ษำก ำหนดมำตรฐำน 6.1 สถำนศึก ษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึก ษำ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม
คุณภำพที่เปิ ดโอกำส กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับ ของสถำนศึ ก ษำที่ ส อดคล อ้ งกับ มำตรฐำน ประเด็นพิจำรณำ 1
ให้ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำย มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึ ก ษำ – 5 ข้อ
มีส่วนร่วม
และอัตลักษณ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนด จัดทำ กำหนดโดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุกฝ่ ำยมี
แผนพัฒนำกำรศึก ษำของสถำนศึก ษำที่ ส่วนร่วม
สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด 6.2 จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
และดำเนินกำรตำมแผน มีกำรประเมินผล สถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำ
และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กำหนด มีแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ดำเนินกำร
ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนและจั ด ท ำ ตำมมีแ ผนปฏิบ ตั ิ ง ำนประจ ำปี ประเมินและ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี นำ ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
ผลกำรประเมิน ไปปรับ ปรุ ง และพัฒนำ 6.3 มีก ำรประเมิน ผล และกำรตรวจสอบ
คุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครอง และ คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม และจัดส่ง 6.4 มีก ำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน จัด ท ำ
ร ำ ย งำ น ผล กำ รป ระเ มิ น ต นเ องให้ รำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี และ
หน่วยงำนต้นสังกัด
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้น
สังกัด
6.5 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒ นำ
คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำโดยผู ป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

รายละเอียดที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสือ่ เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ
คาอธิบาย สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงควำมปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูเ้ ป็ น
รำยบุคคลและกลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมมุ ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่อื กำรเรียนรูเ้ ช่ น ของเล่นหนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ
สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู ้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
4.1 สถำนศึ ก ษำจัด ดำเนินกำรตำมประเด็น 1. สภำพแวดล อ้ มภำยในอำคำร ครุภณั ฑ์ สภำพห้องเรียนจริง
อุปกรณ์ เครื่องใช้มคี วำมปลอดภัยเหมำะสม
สภำพแวดลอ้ มภำยใน พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
กับกำรใช้งำนและเพียงพอ
ห้อ งเรี ย นที่ ค ำนึ ง ถึง
2. มีพ้ ืน ที่ใช้ส อยเป็ นสัดส่ วนตำมกิจกรรม
ควำมปลอดภัย

4.2 สถำนศึ ก ษำจัด
ส ภ ำ พ แ ว ด ล้อ ม
ภำยนอกห้อ งเรี ย นที่
ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว ำ ม
ปลอดภัย

และกิจวัตรประจำวันเพียงพอ เฉลีย่ 1.5-2.0
ตรม./คน และส่ ว นอื่ น ๆที่ ส ะอำด ถู ก
สุขลักษณะ
1. โครงสร้ำงอำคำรมัน่ คง ตัง้ อยู่ในบริเวณที่
ปลอดภัย
2. จัดเครื่องเล่นสนำมมีควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนอุตสำหกรรม(มอก.) เหมำะสมตำม
พัฒนำกำรของเด็กตำมวัย มีควำมสะอำดใช้
งำนได้ค รบถ ว้ นไม่ ช ำรุ ด และมี จ ำนวน
เพี ย งพอต่ อ จ ำนวนของเด็ ก ปฐมวัย ใน
โรงเรี ยน มีพ้ ืน ที่เ ล่น /สนำมเด็กเล่นขนำด
เพียงพอ
3. จัดทำงเดินที่ปลอดภัยมีสญั ลักษณ์แสดง
มีกจิ กรรมให้ควำมรู ้ สร้ำงวินยั และฝึ กทักษะ
เด็ กในกำรใช้ทำงเดิน กำรเดิ นทำงไปกลับ
อย่ำงปลอดภัย
4.จั ด ท ำ แ ผ น บ ริ ห ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร จั ด
สภำพแวดล อ้ มภำยนอกห้อ งเรี ย นที่เ พื่อ
ควำมปลอดภัย โดยมีผูร้ บั ผิดชอบทุกระดับ
รับรู แ้ ละปฏิบตั ริ ่วมกัน
5. ส ำรวจควำมปลอดภัยเพื่อหำแนวทำง
ป้ องกัน และแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง

1. ส ภ ำ พ แว ด ล ้อ ม ภ ำยนอก
ห้องเรียนตำมสภำพจริง
2.จัดทำแผนบริ หำรด้ำ นกำรจัด
ส ภ ำ พ แ ว ด ล ้อ ม ภ ำ ย น อ ก
ห้องเรียนที่เพื่อควำมปลอดภัย
3. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงพัฒนำทุกปี กำรศึกษำ

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

6. กำรตรวจสอบประเมิน กำรนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงพัฒนำทุกปี กำรศึกษำ

4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำร
เรี ย นรู เ้ ป็ นรำยบุคคล
และกลุ่ ม เล่ น แบบ
ร่วมมือร่วมใจ
4.4 ส ถ ำ น ศึ ก ษำจั ด
สภำพแวดล อ้ มมีมุม
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์
หลำกหลำย มีส่ือ กำร
เรี ย นรู ท้ ่ีป ลอดภัย มี
จ ำนวนเพีย งพอ เช่น
ของเล่น หนังสือนิทำน
สื่อ จำกธรรมชำติ สื่อ
ส ำหรับ เด็ ก มุ ด ลอด
ปี นป่ ำย สื่อเทคโนโลยี
สื่อ เพื่อกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู ้

1. ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดกำรเรี ย นรู ข้ องเด็ก เครื่ อ งเล่น อุปกรณ์ท่ีสำมำรถ
ปฐมวัย เป็ น รำยบุ ค คลและกลุ่ม เล่น เล่นเป็ นกลุม่ และรำยบุคคล
แบบร่วมมือร่วมใจ
1. ในห้อ งเรี ย นมีมุม ประสบกำรณ์ ไ ม่
น้อ ยกว่ำ 5 มุมมีจ ำนวนเพีย งพอ เช่น
ของเล่น หนังสือนิทำน
2.,มีส่อื จำกธรรมชำติ
3. สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปี นป่ ำย
4. สื่อ เทคโนโลยีส่ือเพื่อกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู ้

- สภำพมุม ประสบกำรณ์ ใ น
ห้องเรียน
- มีมมุ ธรรมชำติภำยนอก
- เครื่องเล่นมุมลอด ปี นป่ ำย
- สื่อ เทคโนโลยีส่ือ เพื่อกำรสืบ
เสำะหำควำมรู ้

ประเด็นพิจารณา
4.5 จัดห้องประกอบที่
เอื้อต่อกำรจัด
ประสบกำรณ์ และ
พัฒนำเด็ก

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

1. มีพ้นื ที่ใช้สอยเป็ นสัดส่วนตำมกิจกรรม ห้องประกอบกำรต่ำงๆตำมสภำพ
และกิจวัตรประจำวันเพียงพอ เฉลีย่ 1.5- จริง
2.0 ตรม./คน และส่วนอื่นๆที่สะอำด ถูก
สุขลักษณะ ได้แก่ ห้องนอน ห้องครัว
ห้องอำหำร ห้องนำ้ ห้องส้วม และพื้นทีท่ ำ
ควำมสะอำดร่ำงกำยเช่น แปรงฟัน ล้ำง
มือ ล ้ำงหน้ำ
2. มีหอ้ งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและ
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทจ่ี ำเป็ นสำหรับปฐม
พยำบำล

รายละเอียดที่ 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์สาหรับครู
คาอธิบาย สถำนศึกษำอำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ และพัฒนำครู
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
5.1 สถำนศึกษำ
ดำเนินกำรตำมประเด็น 1. กำรจัดให้บริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1. สื่อวัสดุในห้องเรียน และ
อำนวยควำมสะดวก
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัด
เอกสำรเบิกสื่อหมุนเวียน
พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
และให้บริกำรสื่อ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ
วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุ นกำรจัด
ประสบกำรณ์
5.2 พัฒนำครู ให้มี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิต และใช้ส่อื
ในกำรจัดประสบกำรณ์
5.3 มีกำรนิเทศ
ติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำร
จัดประสบกำรณ์

ประสบกำรณ์
2. มีโครงกำร และงบประมำณกำรจัดหำสื่อ
วัสดุอปุ กรณ์สนับสนุ นกำรจัดประสบกำรณ์

2. รำยงำนสรุปโครงกำร และ
งบประมำณกำรจัดหำสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์

1. พัฒนำครู ให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถใน
กำรผลิต และใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์
2. มีโครงกำร และงบประมำณสนับสนุ น

เอกสำรรับรองกำรอบรมและพัฒนำ
ครู

บันทึกกำรวำงแผนและดำเนินกำรนิเทศ
ติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำรจัดประสบกำรณ์

บันทึกกำรวำงแผนและดำเนินกำร
นิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื ในกำรจัด
ประสบกำรณ์

5.4 มีกำรนำผลกำร
นิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื
มำใช้เป็ นข้อมูลในกำร
พัฒนำ
5.5 ส่งเสริม สนับสนุน
กำรเผยแพร่กำรพัฒนำ
สื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
กำรจัดประสบกำรณ์

ประชุมสรุปผลกำรนิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำ รำยงำนกำรประชุมสรุปผลกำร
ใช้เป็ นข้อมูลในกำรพัฒนำ
นิเทศติดตำมกำรใช้ส่อื มำใช้เป็ น
ข้อมูลในกำรพัฒนำ
ส่งเสริม สนับสนุ นกำรเผยแพร่กำรพัฒนำ
สื่อ และนวัตกรรมเพื่อกำรจัดประสบกำรณ์

เอกสำรกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสื่อ
และนวัตกรรมเพื่อกำรจัด
ประสบกำรณ์

รายละเอียดที่2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
คาอธิบาย สถำนศึกษำกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล ้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ี
สถำนศึกษำกำหนด จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำทีส่ อดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำกำหนด และดำเนินกำรตำมแผน มี
กำรประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจำปี
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำโดยผูป้ กครอง และผู ้เกี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม และจัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
6.1 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ดำเนินกำรตำมประเด็น 1. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำน
1. มำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำ
ก ำหนดมำตรฐำน พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
กำรศึก ษำสถำนศึก ษำและค่ ำ เป้ ำหมำย เป้ ำหมำยควำมสำเร็จ ของโรงเรียน
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
ควำมสำเร็จของโรงเรียน
2. ประกำศเรื่อง กำรกำหนด
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ที่
2. ประชุมปฏิบตั ิกำรกำรจัดทำมำตรฐำน ม ำ ต ร ฐ ำน กำ รศึ กษำ และ ค่ ำ
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
กำรศึก ษำสถำนศึก ษำและค่ ำ เป้ ำหมำย เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียน
มำตรฐำนกำรศึก ษำ
ควำมสำเร็จของโรงเรียน
เ พื่ อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร จั ด
ปฐมวัยและ
3. จั ด ท ำ ประชาพิ จ ารณ์ มำตรฐำน กำรศึกษำ
อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
3. เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
กำรศึก ษำของโรงเรี ย นแบบมีส่วนร่ ว ม
สถำนศึ ก ษำก ำหนด
แสดงควำมคิ ด เห็ น ที่ ป ระกอบด้ว ย เ รื่ อ ง ก ำ ร ก ำ ห น ด ม ำ ต ร ฐ ำ น
โดยผู ป้ กครองและ
บุ คลำกรในสถำนศึก ษำ ผู แ้ ทนพ่อ แม่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แล ะ ค่ ำ เ ป้ ำ ห ม ำย
ผู เ้ กี่ย วขอ้ งทุกฝ่ ำยมี
และผูป้ กครองทุกระดับชัน้ เรียน ผูแ้ ทน ควำมสำเร็จของโรงเรียน
ส่วนร่วม
4. หลัก ฐำนเผยแพร่ แ สดง
ชุมชน นักวิชำกำรทำงกำรศึกษำปฐมวัย
4. ปรับปรุง/พัฒนามำตรฐำนกำรศึกษำ ช่องทำงต่ำงๆ
5. ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
และค่ ำ เป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จ ของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์สอดคลอ้ งกับบริบท เกี่ ย วกับ กำรมอบหมำยให้ค รู
บุ ค ล ำ ก ร แล ะ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งไป
ของโรงเรียน
5. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน วิเ ครำะห์แ ต่ ล ะเกณฑ์คุ ณ ภำพที่
มี ว ำระเพื่ อ พิ จ ำรณำเรื่ องประกำศ กำหนดไว้ ผูบ้ ริหำรหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ และค่ ำ เป้ ำหมำย จะต้อ งท ำกิ จ กรรมใด ภำรกิ จ ใด
โครงกำรใด หรือกิจกรรมอะไรบ้ำง
ควำมสำเร็จ ของโรงเรียน
จึงจะบรรลุตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้

ประเด็นพิจารณา
6.2 จัดทำ
แผนพัฒนำ
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่สอด
รับกับมำตรฐำนที่
สถำนศึกษำกำหนด
มีแผนปฏิบตั ิงำน
ประจำปี ดำเนินกำร
ตำมมีแผนปฏิบตั ิ
งำนประจำปี
ประเมินและ
ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
งำนประจำปี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ(ระยะยำว
3-5 ปี )
2. ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข ้ำใจกับครู
บุคลำกร และผูเ้ กี่ยวข ้องเกี่ยวกับ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ(ระยะยำว
3-5 ปี )
3. ประชุมปฏิบตั กิ ำร เรื่อง กำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
4. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน มีวำระเพื่อพิจำรณำเรื่อง
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ(ระยะยำว)
5. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี 6. ประชุม
ชี้แจงสร้ำงควำมเข ้ำใจกับครู บุคลำกร
และผูเ้ กี่ยวข ้องเกี่ยวกับแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี
7. ประชุมกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปี
8. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน มีวำระเพื่อพิจำรณำเรื่อง
แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
9.จัดทำโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี พ.ศ....ของโรงเรียน.....ที่
จัดเก็บเป็ นระบบ PDCA
10.ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปี

หลักฐาน
1. สำเนำคำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ(ระยะยำว 3-5
ปี )
2. รำยงำนกำรประชุมชี้แจง
สร้ำงควำมเข ้ำใจกับครู บุคลำกร
และผูเ้ กี่ยวข ้อง
3.แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน
4. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มี
วำระเพือ่ พิจำรณำเรื่อง
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
(ระยะยำว)
5. สำเนำคำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี
6.แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
7. รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มี
วำระเพือ่ พิจำรณำเรื่องแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี พ.ศ.2563
9. รำยงำนสรุปโครงกำร
ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ที่
จัดเก็บเป็ นระบบ PDCA
10. รำยงำนกำรประชุมกำร
กำกับ ติดตำม และประเมิน
แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี พ.ศ.
2563
11. เอกสำรแสดงกำร
ปรับปรุงดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี พ.ศ.
2563

ประเด็นพิจารณา
6.3 มี ก ำ ร
ประเมิ น ผล และ
กำรตรวจสอบ
คุ ณ ภำพกำรศึก ษำ
ภำยในสถำนศึกษำ

6.4 มี ก ำรติ ด ตำม
ผลกำรด ำเนิ น งำน
จัด ท ำรำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง
ป ร ะ จ ำ ปี แ ล ะ
รำยงำนผลกำร
ประเมิน ตนเองให้
หน่วยงำนต้นสังกัด

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมกำรเตรี ย มควำมพร้อ มของ
บุคลำกร
2. แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรประเมิน ผล
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของสถำนศึกษำ
3. ปฏิ ทิ น กำรปฏิ บ ัติ ง ำนด้ำ นกำร
ดำเนินกำรประกันคุณภำพตลอดทัง้ ปี
ของโรงเรียน
4. ดำเนินงำนตลอดทัง้ ปี กำรศึกษำตำม
ปฏิทนิ
5. ประชุมปฏิบ ตั ิก ำร วิเ ครำะห์ข อ้ มูล
เ พื่ อ น ำ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ติ ด ต ำ ม
ตรวจสอบคุ ณ ภำพไปใช้ใ นกำรวำง
แผนกำรพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ของโรงเรียนทุกภำคกำรศึกษำ

หลักฐาน
1. รำยงำนกำรประชุมกำรเตรียม
ควำมพร้อ มกำรประเมินผลและ
ตรวจสอบคุ ณ ภำพภำยในตำม
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง
สถำนศึกษำ
2. ค ำสัง่ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำร
ประเมิ น ผล และ ตรวจสอบ
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในของ
สถำนศึกษำ
3. ปฏิทินกำรปฏิบตั ิงำนด้ำ นกำร
ดำเนินกำรประกันคุณภำพตลอด
ทัง้ ปี ของโรงเรียน
4. รำยงำนกำรประชุมปฏิบตั ิกำร
วิ เ ครำะห์ข อ้ มู ล เพื่ อ น ำผลกำร
ประเมินตรวจสอบคุณภำพไปใช้
ใ น ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
ปรั บ ปรุ งกำรด ำเนิ น งำนของ
โรงเรียนทุกภำคกำรศึกษำ

1. จัด ท ำรายงานการประเมิน ตนเอง
(SAR)
2. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
มีว ำระเพื่อ พิจ ำรณำเรื่ อ งรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR)กำรประจำปี ของ
โรงเรียน
3. น าส่ง รายงานการประเมิ น ตนเอง
(SAR)การประจาปี ของโรงเรียนต่อต้น
สังกัด

1. รายงานการประเมิ น ตนเอง
(SAR)
2. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน มี
วำระเพื่อพิจำรณำเรื่องรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR)
3. เอกสำรเผยแพร่ ผลการประเมิน
ตนเอง(SAR)กำรประจำปี ต่ อพ่ อ
แม่ และผู ป้ กครอง ชุมชนและเวป
ไซต์ของโรงเรียน
4. เอกสำรหนัง สื อ รำชกำรน ำส่ ง
รำยงำน
กำรประเมินตนเอง
(SAR)กำรประจำปี ต่อต้นสังกัด

ประเด็นพิจารณา
6.5 นำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำโดย
ผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชุมพิจำรณำกำรนำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำโดยผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

หลักฐาน
รำยงำนกำรประชุมกำรนำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำโดย
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข ้องทุกฝ่ ำย
มีส่วนร่วม

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
รายละเอียดที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
คาอธิบาย สถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยดื หยุ่น และสอดคล ้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโดยสถำนศึกษำออกแบบกำรจัด
ประสบกำรณ์ทเ่ี ตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร เน้นกำรเรียนรูผ้ ำ่ นกำรเล่น และกำรลงมือปฏิบตั ิตอบสนองควำมต้องกำร และ
ควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ และสอดคล ้องกับวิถชี วี ติ ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
ด ำเนิ น กำรตำมรำยกำร 1. ประชุม สร้ำ งควำมเขำ้ ใจกับ 1. บัน ทึ ก รำยงำนประชุ ม
 1.1 มีหลักสูตร
พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
บุคลำกรเรื่องหลักสูตรแกนกลำง ต่ำงๆ
สถำน
และแนวทำงจัด ท ำหลัก สู ต ร 2. ค ำสัง่ แต่ ง ตั้ง กรรมกำร
ศึกษำทีย่ ดื หยุ่น และ
สถำนศึ ก ษำ แต่ ง ตั้ง กรรมกำร จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
สอดคล ้องกับหลักสูตร
จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
3. หลักสูตรสถำนศึกษำ
ปฐมวัยครอบคลุม
2. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ 4. รำยงำนผลกำรประเมิน
พัฒนำกำร 4 ด้ำน และ
ยื ด ห ยุ่ น แล ะส อดค ล อ้ งกั บ หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำก่ อ น
สอดคล ้องกับบริบทของ
หลัก สู ต รปฐมวัย พุ ท ธศัก รำช นำไปใช้
ท้องถิ่น
2560 ครอบคลุ ม พัฒ นำกำร
4 ด้ำ น และมี ส ำระท้อ งถิ่ น
สอดแทรกในหลักสูตรเหมำะสม
กับเด็กปฐมวัย แสดงอัตลักษณ์
ใ น ป รั ช ญ ำ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ใ น
วิสยั ทัศน์
3. สร้ำงควำมเขำ้ ใจกับบุคลำกร
ประเมิน หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ
ก่อนนำไปใช้
4. ปรับปรุง/พัฒนำ และประชุม
สร้ำ งควำมเข ำ้ ใจกับ บุ ค ลำกร
เรื่ อ ง แนวทำงกำรนำหลัก สู ต ร
สถำนศึกษำไปใช้

ประเด็นพิจารณา
 1.2 ออกแบบกำร
จั ด ประสบกำรณ์ ท่ี
เตรี ย มควำมพร้อ ม
และไม่เร่งรัดวิชำกำร

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ออกแบบตำรำงกิจกรรมประจำวัน และ
ออกแบบกำรจัดประสบกำรที่สอดคลอ้ ง
กับ หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ ซึ่ ง แต่ ล ะวัน
พัฒนำเด็กครอบคลุมพัฒนำกำร 4 ด้ำน
ได้แ ก่ ร่ ำ งกำย อำรมณ์ จิ ต ใจ สัง คม
สติ ป ัญ ญำ มี กิ จ กรรมเหมำะสมกับ
พัฒนำกำรตำมวัยของเด็กและเปิ ดโอกาส
ให้เด็กเรียนรู ผ้ ่านการเล่น
แบบ
เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
ผ่ำนกิจกรรม
กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค์และเล่นตำมมุม กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ กิ จ กรรมเกมกำรศึก ษำ
และกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง
2. จัดประสบกำรณ์ตำมตำรำงกิจกรรม
ประจำวันและตำมแผนฯ ที่เปิ ดโอกำสให้
เด็กเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่น แบบเตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการผ่ำนกิจกรรม
กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค์และเล่นตำมมุม กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ กิ จ กรรมเกมกำรศึก ษำ
และกิจกรรมกำรเล่นกลำงแจ้ง
3. ประเมินผลหลังกำรจัดประสบกำรณ์
เรี ย นรู ป้ ระจำวันตำมวัตถุประสงค์ และ
กระบวนกำรจัดกิจกรรมพบปัญหำใดบ้ำง
4. เขี ย นข อ้ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปจั ด
ประสบกำรณ์ครัง้ ต่อไป

หลักฐาน
1. แผนกำรจัดประสบกำรณ์
2. ภ ำ พ ถ่ ำ ย / วี ดี โ อ ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ ต ำมแผนฯที่เ ด็ก
เรียนรู ผ้ ่ำนกำรเล่น ผ่ำนกิจ กรรม
ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แล ะ จั ง หวะ
กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่น
ต ำ ม มุ ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ประสบกำรณ์ กิ จ กรรมเกม
กำรศึก ษำ และกิจ กรรมกำรเล่น
กลำงแจ้ง
3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์เรียนรู ้
4. ข อ้ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปจั ด
ประสบกำรณ์ครัง้ ต่อไป
5. ตำรำงกิจกรรมประจำวัน

ประเด็นพิจารณา
1.3 ออกแบบกำร
จัดประสบกำรณ์ท่เี น้น
กำรเรียนรูผ้ ่ำนกำร
เล่นและกำรลงมือ
ปฏิบตั (ิ Active
Learning)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
P:1. ออกแบบจัดประสบกำรณ์ท่เี ด็ก
ปฐมวัยได้ลงมือกระทำ ใช้กระบวนกำร
คิดด้วยประสำทสัมผัสในกำรสำรวจ มี
โอกำสเลือก ตัดสินใจ เป็ นผูร้ เิ ริ่ม
กิจกรรมผ่ำนสื่อ อุปกรณ์ของจริงที่
หลำกหลำยภำยใต้ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ
- เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- บุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก
- ธรรมชำติรอบตัวเด็ก
- สิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็ก
ผ่ำนกิจกรรมกำรเคลือ่ นไหวและ
จังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่น
ตำมมุม กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
กิจกรรมเกมกำรศึกษำ และกิจกรรมกำร
เล่นกลำงแจ้ง
D:2. จัดประสบกำรณ์ท่เี ปิ ดโอกำสให้เด็ก
เรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่น ลงมือกระทำ ใช้
กระบวนกำรคิดด้วยประสำทสัมผัสในกำร
สำรวจ มีโอกำสเลือก ตัดสินใจ เป็ นผู ้
ริเริ่มกิจกรรมผ่ำนสื่อ อุปกรณ์ของจริงที่
หลำกหลำยตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์
C: 3. ประเมินผลหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรูป้ ระจำวันตำม
วัตถุประสงค์ และกระบวนกำรจัด
กิจกรรมพบปัญหำใดบ้ำง
A: 4. เขียนข้อเสนอแนะเพือ่ นำไปจัด
ประสบกำรณ์ครัง้ ต่อไป

หลักฐาน
1. แผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่เี ด็ก
ปฐมวัยได้ลงมือกระทำ ใช้
กระบวนกำรคิดด้วยประสำท
สัมผัสในกำรสำรวจ มีโอกำสเลือก
ตัดสินใจ เป็ นผูร้ ิเริ่มกิจกรรมผ่ำน
สื่อ อุปกรณ์ของจริงที่หลำกหลำย
ภำยใต้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ภำพถ่ำย/วีดโี อกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมแผนฯที่เด็ก
เรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่น ผ่ำนกิจกรรม
กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ
กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่น
ตำมมุม กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ กิจกรรมเกม
กำรศึกษำ และกิจกรรมกำรเล่น
กลำงแจ้ง
3. ประเมินผลหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์เรียนรู ้
4. ข ้อเสนอแนะเพือ่ นำไปจัด
ประสบกำรณ์ครัง้ ต่อไป

ประเด็นพิจารณา
1.4 ออกแบบกำร
จั ด ป ร ะสบกำรณ์ ท่ี
ตอบสนองควำม
ต้อ งกำรและควำม
แตกต่ำงของเด็ก ปกติ
และกลุ่ ม เป้ ำหมำย
เฉพำะ สอดคลอ้ งกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว
ชุมชนและท้องถิ่น)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเ ด็ก
ปฐมวัย ได้ล งมือ กระทำ มีโ อกำสเลือ ก
ตั ด สิ น ใจ ตำมควำมสนใจด้ว ยสื่ อ
อุ ป กรณ์ ข องจริ ง ที่ ห ลำกหลำย ผ่ า น
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม
2. จัดประสบกำรณ์ท่ีเ ปิ ดโอกำสให้เ ด็ก
เรียนรูต้ ำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์
3. บันทึก กำรสังเกตเด็ก เป็ นรำยบุคคล
เกี่ย วจุดเด่น ปัญหำของเด็ก รำยบุคคล
เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครองมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
4. เขียนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนำเด็ก
เป็ นรำยบุคคล

หลักฐาน
1. แผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่เี ด็ก
ป ฐ ม วั ย ไ ด้ล งมื อ ก ระ ท ำ ใช้
กระบวนกำรคิ ด ด้ว ยประสำท
สัมผัสในกำรสำรวจ มีโอกำสเลือก
ตัดสินใจ เป็ นผูร้ ิเริ่มกิจกรรมผ่ำน
สื่อ อุปกรณ์ของจริงที่หลำกหลำย
ภำยใต้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ภ ำ พ ถ่ ำ ย / วี ดี โ อ ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ ต ำมแผนฯที่เ ด็ก
เรียนรู ผ้ ่ำนกำรเล่น ผ่ำนกิจกรรม
ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แล ะ จั ง หวะ
กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่น
ต ำ ม มุ ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ประสบกำรณ์ กิ จ กรรมเกม
กำรศึก ษำ และกิจ กรรมกำรเล่น
กลำงแจ้ง
3. ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์เรียนรู ้
4. ข อ้ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปจั ด
ประสบกำรณ์ครัง้ ต่อไป

ประเด็นพิจารณา
1.5 มีกำร
ประเมิน ตรวจสอบ
และปรับปรุง/พัฒนำ
หลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วำงแผนกำรประเมิน ตรวจสอบกำรนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้พัฒนำเด็ก
2. จัดทำบันทึกกำรกำกับติดตำม กำรใช้
หลักสูตร โดยกำรนิเทศ กากับ ติดตาม
การใช้หลักสูตร ซึ่งครูเป็ นผูน้ ำหลักสูตรไป
ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู ้ แผนกำร จัด
ประสบกำรณ์ ที่จดั ให้มกี ำรนิเทศภำยใน
อย่ำงมีระบบ
3. ประเมินผลกำรนิ เทศ กากับ ติดตาม
การใช้ หลักสูตรสถำนศึกษำใช้ทุกสิ้นปี
กำรศึกษำ
4. เสนอแนะกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ควำมทันสมัยสอดคล ้องกับกำร
เปลีย่ นแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.นำผลกำรประเมินไปใช้ในปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก กำร
จัดประสบกำรณ์ และไปใช้ในรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

หลักฐาน
1. บันทึกกำรประชุมวำงแผนกำร
ประเมิน ตรวจสอบกำรนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปใช้พัฒนำ
เด็ก
2. ทำบันทึกกำรกำกับติดตำม
กำรใช้หลักสูตร
3. รำยงำนสรุปกำรประเมินผล
กำรนิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสูตรสถำนศึกษำใช้ทุกสิ้นปี
การศึกษา
4. รำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน

รายละเอียดที่2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
คาอธิบาย สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอนหรือจัดครูทจ่ี บกำรศึกษำปฐมวัย หรือผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำ
ปฐมวัยอย่ำงพอเพียงกับชัน้ เรียน
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
2.1 จั ด ค รู ค ร บ ชั้ น ดำเนินกำรตำมรำยกำร - รวบรวมเอกสำรจำกขอ้ มูลสำระสนเทศ เอกสำรแสดงจำนวนครู และเด็ก
เรียน
พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
โรงเรียน
ปฐมวัย
- ทะเบียนเด็กแสดงจำนวนและ
อำยุเด็ก
- จำนวนครูท่ปี ฏิบตั ิงำนจริง
- จำนวนผูช้ ่วยครู
2.2 จัดครูให้เหมำะสม
- สนับสนุน กำกับติดตำมกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ - ข อ้ ก ำหนดบทบำทหน้ำ ที่ค รู
กั บ ภ ำ ร กิ จ ก ำ ร จั ด
ของครู ดำ้ นกำรจัดประสบกำรณ์ แลt งำน ปฐมวัย
ประสบกำรณ์
ที่ได้รบั มอบหมำย
2.3 จั ด ค รู ที่ ไ ม่ จ บ
กำรศึกษำปฐมวัย แต่
ผ่ ำ น ก ำ ร อ บ ร ม
กำรศึกษำปฐมวัย
2.4 จั ด ค รู จ บ
กำรศึกษำปฐมวัย

- จัดโครงกำรพัฒนำครู โดยจัดฝึ ก อบรม - ใบแสดงวุฒกิ ำรศึกษำ
ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง - เอกสำรรับรองผ่ำนกำรอบรม
น้อยปี ละ 20 ชัว่ โมง

2.5 จั ด ค รู จ บ
กำรศึกษำปฐมวัย และ
ผ่ ำ น ก ำ ร อ บ ร ม
กำรศึกษำปฐมวัย

- จัดโครงกำรพัฒนำครู โดยจัดฝึ ก อบรม - ใบแสดงวุ ฒิก ำรศึ ก ษำ ด้ำ น
ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำง กำรศึกษำปฐมวัย
น้อยปี ละ 20 ชัว่ โมง
- เอกสำรรับรองผ่ำนกำรอบรม

- ก ำหนดคุณสมบัติครู ท่ีเ หมำะสม โดย - ใบแสดงวุ ฒิก ำรศึ ก ษำ ด้ำ น
สำเร็จกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำปฐมวัย

รายละเอียดที่2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
คาอธิบาย พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมรู ้ ควำมสำมำรถมำรถในกำรวิเครำะห์ และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ มีทกั ษะในกำร
จัดประสบกำรณ์ และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ใช้ประสบกำรณ์สำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม มีกำรสังเกต และประเมิน
พัฒนำกำรเด็กเป็ นรำยบุคคล มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็กและครอบครัว
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
3.1. พั ฒ น ำ ค รู และ ดำเนินกำรตำมประเด็น 1.ครู เ ข ำ้ รับ กำรอบรมเรื่ อ งกำรจัด ท ำ
1.รำยงำนกำรประชุมเพื่อ
บุ ค ลำกรให้มีควำมรู ้ พิจำรณำ 1 – 5 ข ้อ
หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำที่ ส อดคล อ้ งกับ สร้ำงควำมเขำ้ ในกำรนำหลัก สู ตร
ควำมสำมำรถในกำร
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 2560
กำรศึ ก ษำปฐมวัย 2560 ฉบับ
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ
2. ประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข ้ำใจในกำรนำ แกนกลำงสู่ ก ำรจัด ท ำหลัก สู ตร
ออกแบบหลัก สู ต ร
หลัก สู ตรกำรศึก ษำปฐมวัย 2560 ฉบับ สถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
สถำนศึกษำ
แ ก น ก ล ำ ง สู่ ก ำ ร จั ด ท ำ ห ลั ก สู ต ร
2.คำสัง่ คณะกรรมกำรกำร
สถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
จัด ท ำหลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำของ
3. จัดทำคำสัง่ คณะกรรมกำรกำรจัดทำ โรงเรียน
หลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียน
3.หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำที่
4. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล ้อง สอดคลอ้ งกับหลักสูตรกำรศึกษำ
กับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 2560
ปฐมวัย 2560
5. กำรวิ เ ครำะห์ค วำมเชื่ อ มโยงของ
4.ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ค ว ำ ม
พัฒนำกำร มำตรฐำนหลัก สู ตร ตัวบ่งชี้ เชื่อมโยงของพัฒนำกำร มำตรฐำน
สภำพภำพที่พึงประสงค์ สำระกำรเรียนรู ้ หลักสูตร ตัวบ่งชี้ สภำพภำพที่พงึ
(ประสบกำรณ์ ส ำคัญ และสำระที่ค วร ป ร ะ ส ง ค์ ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู ้
เรียนรู)้
(ประสบกำรณ์สำคัญ และสำระที่
6. ออกแบบหลัก สู ต รที่ แ สดงกำรน ำ ควรเรียนรู)้
นวัตกรรมที่เ ป็ นแนวคิด หรื อ วิธีกำรที่มี
5. เอกสำรรับ รองกำรเข้ำ
ควำมทัน สมัย เช่ น แนวคิ ด ไฮสโคป อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน
STEMศึ ก ษำ Project Approach กำร
สอนภำษำแบบธรรมชำติ หรื อ อื่นๆเป็ น
ต้น

ประเด็นพิจารณา
3.2 ส่ ง เสริ ม ครู ให้มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ และกำร
ประเมิ น พัฒ นำกำร
เด็ก

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชุมเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ ใจในกำรนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำมำใช้จดั ทำแผนกำร
จั ด ประสบกำรณ์ และกำรประเมิ น
พัฒนำกำรตำมสภำพจริง
2. เขี ย นแผนกำรจัด ประสบกำรณ์ ท่ี
สอดคลอ้ งกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
วำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพ
จริง
3. จัด ประสบกำรณ์เ พื่อ พัฒนำเด็ก และ
เก็ บ ข อ้ มูล เพื่อ ประเมิน พัฒ นำกำรตำม
สภำพจริงระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์
4. สรุ ป ผลกำรประเมินพัฒ นำกำรตำม
สภำพจริ ง ที่บ นั ทึก ข อ้ มูล ด้วยเครื่ อ งมือ
และวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น บันทึกด้วย
แบ บ สั ง เ ก ต ต่ ำ งๆ แบ บ เ ก็ บ ข ้อ มู ล
ร ำ ย บุ ค ค ล ก ำ ร ท ำ ส ำ ร นิ ทั ศ น์ เ ป็ น
รำยบุคคล
5.นำผลกำรประเมินพัฒนำกำรไปพัฒนำ
เด็ก และ ทบทวนและปรับปรุงแผนกำร
จัดประสบกำรณ์
6. จัดกิจกรรมเชิญพ่อแม่ และผูป้ กครอง
ร่ วมติดตำมประเมินพัฒนำกำรเด็ก เช่น
นิทรรศกำรผลงำนเด็ก หรือกิจกรรมเปิ ด
บ้ำน
7. ส่งสมุดรำยงำนกำรประเมินพัฒนำกำร
ให้ผูป้ กครอง

หลักฐาน
1. เอกสำรรับรองกำรเข้ำ
อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน
2. แ ผ น ก ำ ร จั ด
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
ลัก ษณะกิ จ กรรม 6 ด้ำ นคื อ
กิจ กรรมกำรเคลื่อ นไหวจังหวะ
ศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่นตำมมุม
เสริ ม ประสบกำรณ์ กลำงแจ้ง
และเกมกำรศึกษำ
3.บั น ทึ ก ห ลั ง ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์
4.เอกสำรวำงแผนกำร
ประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง
โดยเก็ บ ข อ้ มู ล ต่ อเนื่ องภำค
กำรศึกษำละ 3 ครัง้
5.แบบสัง เกตพฤติ ก รรม
เด็กตำมสภำพที่พึงประสงค์ของ
หลัก สู ตร เช่ น แบบส ำรวจ
รำยกำร
6.แบบประเมินพัฒนำกำร
โดยใช้รูบริค แบบบันทึกคาพูด
7.ต ำ ร ำ ง ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ประเมิน พัฒ นำกำรโดยใช้ฐ ำน
นิยม
8.สมุด รำยงำนประจ ำตัว
เด็ก
9.ภำพถ่ำย/วีดโี อ
10.ผลงำนของเด็ก

ประเด็นพิจารณา
3.3 ส่งเสริมครูใช้
ประสบกำรณ์สำคัญ
ในกำรออกแบบกำร
จัดกิจกรรม ครูมกี ำร
สังเกตและประเมิน
พัฒนำกำรเด็กเป็ น
รำยบุคคล

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1.กำรวิเครำะห์ควำมเชือ่ มโยงของ
พัฒนำกำร มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้
สภำพภำพที่พงึ ประสงค์ สำระกำรเรียนรู ้
(ประสบกำรณ์สำคัญ และสำระที่ควร
เรียนรู)้ มำใช้ในกำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู ้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. ครูเก็บข ้อมูลเพือ่ ติดตำมพัฒนำกำร
โดยกำรสังเกตเพือ่ กำรประเมินพัฒนำกำร
ตำมสภำพจริง
4. จัดทำข ้อมูลประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็ น
รำยบุคคล

หลักฐาน
1. ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำม
เชื่อมโยงของพัฒนำกำร
มำตรฐำนหลักสูตร ตัวบ่งชี้
สภำพภำพที่พงึ ประสงค์ สำระ
กำรเรียนรู(้ ประสบกำรณ์สำคัญ
และสำระที่ควรเรียนรู)้
2. หน่วยกำรเรียนรู ้
3. แผนกำรจัดประสบกำรณ์
3. แฟ้ มสะสมงำนของเด็ก
4. สมุดรำยงำนประจำตัวเด็ก

ประเด็นพิจารณา
3.4 ส่ ง เ ส ริ ม ค รู มี
ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ท่ี ดี ก ับ
เด็กและครอบครัว

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั
ครู รับ ฟั ง เด็ ก สบตำเด็ ก ใช้ว ำจำที่
สร้ำ งสรรค์ก บั เด็ก ๆ กำรทัก ทำยเด็ก ใน
กิจวัตรประจำวันที่อ่อนโยน
2. จัดทำโครงกำร/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เ้ พื่อสร้ำงสัมพันธ์ และควำมเขำ้ ใจ
อัน ดีก ับ พ่ อ แม่/ ผู ป้ กครอง เช่ น มีส มุด
สื่อสำรกับผู ป้ กครอง กิจกรรมปฐมนิเทศ
ประชุมผูป้ กครอง เอกสำรสรุปบันทึกกำร
เยี่ยมบ้ำนเด็กนักเรียน กิจกรรมทำงศำสนำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
3. มีพ้ ื น ที่ ช่ อ งทำงกำรประชำสัม พัน ธ์
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของโรงเรียน และ
กำรให้ควำมรูก้ บั ผูป้ กครอง เช่น ป้ ำยนิเทศ
มุมเรียนรู ข้ องผูป้ กครอง และสื่อออนไลน์
ต่ ำ งๆ และมีเ อกสำรแผ่นพับ/หนังสือให้
ควำมรูก้ บั ผูป้ กครอง
4. สมำคม/หรือชมรมผูป้ กครอง

หลักฐาน
1. โครงกำร/กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู เ้ พื่ อ สร้ำ งสัม พัน ธ์ และ
ควำมเข ำ้ ใจอั น ดี ก ั บ พ่ อ แม่ /
ผู ้ป ก ค ร อ ง เ ช่ น กิ จ ก ร ร ม
ปฐมนิ เ ทศ ประชุ ม ผู ป้ กครอง
เอกสำรสรุปบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำน
เด็กนักเรียน กิจกรรมทำงศำสนำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
2. พื้ น ที่ ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร
ประชำสัม พัน ธ์ เ กี่ ยวกั บ กำร
ดำเนินงำนของโรงเรียน และกำร
ให้ควำมรูก้ บั ผูป้ กครอง เช่น ป้ ำย
นิเ ทศ มุมเรี ย นรู ข้ องผู ป้ กครอง
และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ
3. เอกสำรแผ่นพับ/หนังสือให้
ควำมรูก้ บั ผูป้ กครอง
4. สมุดสื่อสำรกับผูป้ กครอง
5. สมำคม/หรือชมรมผูป้ กครอง
6. โครงกำร/กิ จ กรรมควำม
ร่วมมือกับชุมชน
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็ก
ผูป้ กครองและครู ให้เขม้ แข็งตำม
บริบท สังคม และวัฒนธรรม

ประเด็นพิจารณา
3.5 ส่ ง เ ส ริ ม ค รู
พั ฒ น ำ ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์โ ดยใช้
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้
ทำงวิชำชีพ(PLC

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
โครงกำรส่ ง เสริ ม ครู พัฒ นำกำรจัด 1. รำยงำนสรุปโครงกำรส่งเสริม
ประสบกำรณ์โดยใช้ชมุ ชนแห่งกำรเรียนรู ้ ครู พ ฒั นำกำรจัดประสบกำรณ์
ทำงวิชำชีพ(PLC)
โดยใช้ชุมชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำง
วิชำชีพ(PLC)
2. บัน ทึก กำรประชุม กิ จ กรรม
ชุมชนแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ
(PLC)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียดที่1 จัดประสบการณ์ท่สี ง่ เสริมให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
คาอธิบาย ครูวเิ ครำะห์ข ้อมูลเด็กเป็ นรำยบุคคล จัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ใน
หลักสูตรสถำนศึกษำโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำนทัง้ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปญั ญำ
ไม่มงุ่ เน้นกำรพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
1.1 ครูวเิ ครำะห์
ร้อยละ 90.00-100 ของ 1.จัดทำแบบฟอร์มกำรเก็บข ้อมูลเด็กเป็ น 1.แบบฟอร์มกำรเก็บข ้อมูลเด็ก
ข้อมูลเด็กเป็ น
ครูท่ดี ำเนินกำรตำม
รำยบุคคล
เป็ นรำยบุคคล
รำยบุคคล
ประเด็นกำรพิจำรณำ
2.ดำเนินกำรเก็บข ้อมูลเด็กเป็ นรำยบุคคล 2.เอกสำรดำเนินกำรเก็บข ้อมูล
ครบทุกข ้อ
ด้ำนต่ำงๆคือ
เด็กเป็ นรำยบุคคลด้ำนต่ำงๆ
- บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพต่อเนื่อง
3.คู่มอื กำรวิเครำะห์ข ้อมูลเด็กเป็ น
ควำมสะอำดร่ำงกำย สุขภำพช่องปำก
รำยบุคคล
- ปัญหำสุขภำพของเด็ก/กำรเจ็บป่ วย และ 4.ข ้อมูลด้ำนๆได้แก่ข ้อมูลที่เก็บ
กำรให้ควำมช่วยเหลือดูแล
ก่อนเปิ ดเรียนเพือ่ รูจ้ กั เด็ก ข ้อมูล
- บันทึกสุขนิสยั ที่ดี
สำหรับกำรติดตำมเป็ นระยะ
- บันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็ น
ข ้อมูลเก็บระหว่ำงเรียน
รำยบุคคล
5.ข ้อมูลเด็กเพื่อแยกแยะควำม
- บันทึกเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำร
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในเรื่อง
และกำรดื่มนำ้
ต่ำงๆ
-บันทึกปัญหำเกี่ยวกับกำรรับประทำน
6.รำยงำนสรุปผลกำร วิเครำะห์
อำหำรเช่นกำรแพ้อำหำร แพ้นมวัว
ข ้อมูลเด็กเป็ นภำพรวมและข ้อ
- บันทึกเด็กที่มนี ำ้ หนัก ส่วนสูงตำ่ กว่ำ
ควรปรับปรุงแก้ไขได้ชดั เจน
เกณฑ์
7.รำยงำนสรุปผลกำรปรับปรุง
- บันทึกกำรสังเกตพฤตกรรมและ
แก้ไข/ช่วยเหลือเด็กในช่วงเปิ ด
พัฒนำกำรเด็ก4ด้ำนเป็ นรำยบุคคลอย่ำง ภำคเรียน ระหว่ำงภำคเรียน
สมำ่ เสมอ
-กำรส่งต่อข ้อมูลจำกครูคนเดิมและครูคน
ใหม่

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
3.มีคู่มอื กำรวิเครำะห์ข ้อมูลเด็กเป็ น
รำยบุคคล ที่แสดงแนวคิด วัตถุประสงค์
ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ข ้อมูลเด็ก กำร
สร้ำงเครื่องมือเพือ่ วิเครำะห์ข ้อมูลเด็กเป็ น
รำยบุคคล
4.แสดงข ้อมูลทุกๆด้ำนได้แก่ข ้อมูลที่เก็บ
ก่อนเปิ ดเรียนเพือ่ รูจ้ กั เด็ก ข ้อมูลสำหรับ
กำรติดตำมเป็ นระยะ ข ้อมูลเก็บระหว่ำง
เรียน
5. วิเครำะห์ข ้อมูลเด็กเพือ่ แยกแยะควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในเรื่องต่ำงๆ
6.ประมวลผล จัดทำแบบสรุปผลกำร
วิเครำะห์ข ้อมูลเด็กเป็ นภำพรวมและข ้อ
ควรปรับปรุงแก้ไขได้ชดั เจน
7.ครูผูส้ อนดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข/
ช่วยเหลือเด็กในช่วงเปิ ดภำคเรียน ระหว่ำง
ภำคเรียน

หลักฐาน

ประเด็นพิจารณา
1.2จัดทำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์จำกกำร
วิเครำะห์มำตรฐำน
คุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ในหลักสูตร
สถำนศึกษำ

1.3จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กครบทุกด้ำนทัง้
ด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ์ จิตใจ ด้ำน
สังคม และด้ำน
สติปญั ญำ ไม่มงุ่ เน้น
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียง
ด้ำนเดียว

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1.มีกำรวิเครำะห์ควำมเชือ่ มโยงของ
พัฒนำกำร มำตรฐำนคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ และสำระกำรเรียนรูใ้ นหลักสูตร
สถำนศึกษำ(ประสบกำรณ์สำคัญและสำระ
ที่ควรเรียนรู4้ สำระ)2.จัดทำหน่วยกำร
เรียนรู ้ มีจุดประสงค์กำรเรียนรูค้ รอบคลุม
พัฒนำกำร4ด้ำน
3.จัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ตำม
หน่วยกำรเรียนรู ้
1.จัดประสบกำรณ์ตำมหน่วยกำรเรียนรู ้
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครอบคลุม
พัฒนำกำร4ด้ำนได้แก่ ร่ำงกำย อำรมณ์
จิตใจ สังคม สติปญั ญำ ภำษำและกำร
สื่อสำร มีกจิ กรรมดังนี้
1.กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ
2.ศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่นตำมมุม
3.เสริมประสบกำรณ์
4.กลำงแจ้ง
5.เกมกำรศึกษำ
2.ประเมินผลหลังกำรจัดประสบกำรณ์
เรียนรูป้ ระจำวัน

หลักฐาน
1.เอกสำรตำรำงกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงของพัฒนำกำร
มำตรฐำนคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ และสำระกำรเรียนรูใ้ น
หลักสูตรสถำนศึกษำ
2.เอกสำรหน่วยกำรเรียนรู ้
3.แผนกำรจัดประสบกำรณ์

1.ภาพถ่ายกิจกรรมดังนี้
1.กำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ
2.ศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่นตำม
มุม
3.เสริมประสบกำรณ์
4.กลำงแจ้ง
5.เกมกำรศึกษำ
2.กิจกรรมปฏิบตั ิกำรสอนจริงใน
ชัน้ เรียน

รายละเอียดที่ 2.สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
คาอธิบาย ครูจดั ประสบกำรณ์ท่เี ชือ่ มโยงกับประสบกำรณ์เดิมให้เด็กมีโอกำสเลือกทำกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำรควำมสนใจ
ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรูข้ องเด็กเป็ นรำยบุคคลหลำกหลำยรูปแบบจำกแหล่งเรียนรูท้ ่หี ลำกหลำย เด็กได้เลือกเล่น
เรียนรูล้ งมือกระทำและสร้ำงองค์ควำมรูด้ ว้ ยตนเอง
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
2.1ครูจดั
ร้อยละ 90.00-100 ของ 1.จัดประสบกำรณ์โดยใช้คำถำมทบทวน 1.แผนกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้
ประสบกำรณ์ท่ี
ครูท่ดี ำเนินกำรตำม
สิ่งที่เด็กรูแ้ ล ้วและนำควำมรูเ้ ดิมไปใช้ใน คำถำมทบทวนสิ่งที่เด็กรูแ้ ล้วและ
เชื่อมโยงกับ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ขัน้ ตอนต่อไป
นำควำมรูเ้ ดิมไปใช้ในขัน้ ตอน
ประสบกำรณ์เดิม
ครบทุกข ้อ
2.จัดทำแผนที่ควำมคิดที่แสดง
ต่อไป
ประสบกำรณ์เดิมคือสิ่งที่เด็กรูแ้ ล ้วใน
2.แผนที่ควำมคิดที่แสดง
Project Approach
ประสบกำรณ์เดิมคือสิ่งที่เด็กรู ้
แล ้วในProject Approach
3.กิจกรรมปฏิบตั ิกำรสอนจริงใน
ชัน้ เรียน
2.2 ให้เด็กมีโอกำส
เลือกทำกิจกรรมอย่ำง
อิสระตำมควำม
ต้องกำรควำมสนใจ
ควำมสำมำรถ
ตอบสนองต่อวิธีกำร
เรียนรูข้ องเด็กเป็ น
รำยบุคคลหลำกหลำย
รูปแบบจำกแหล่ง
เรียนรูท้ ห่ี ลำกหลำย

มีกำรจัดประสบกำรณ์ท่แี สดงว่ำ เด็กมี 1.แผนกำรจัดประสบกำรณ์
โอกำสเลือกทำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำม 2.ภำพถ่ำย วีดโี อ
ควำมต้องกำรควำมสนใจ ควำมสำมำรถ 3.ผลงำนของเด็ก
ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรูข้ องเด็กเป็ น
รำยบุคคลและเป็ นกลุม่ กิจกรรมตำม
ข ้อตกลง เด็กได้เลือกเล่น เรียนรูล้ งมือ
กระทำ ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ได้แก่
-กิจกรรมกำรเคลือ่ นไหวและจังหวะ
-ศิลปะสร้ำงสรรค์และเล่นตำมมุม
-เสริมประสบกำรณ์
-กลำงแจ้ง
-เกมกำรศึกษำ

ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2.3 เด็กได้เลือกเล่น
เรียนรูล้ งมือกระทำ
และสร้ำงองค์
ควำมรูด้ ว้ ยตนเอง

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ท่แี สดง
กระบวนกำรเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบกำรณ์เดิม
เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ใหม่ ผ่ำนรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
ได้แก่กิจกรรมทดลองวิทยำศำสตร์STEM
,Project Approach,Whol language

หลักฐาน
1.แผนกำรจัดประสบกำรณ์
2.ภำพถ่ำย วีดโี อ
3.ผลงำนของเด็ก

รายละเอียดที่ 3.จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูใ้ ช้ส่อื และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับวัย
คำอธิบำย ครูจดั ห้องเรียน ให้สะอำด อำกำศถ่ำยเท ปลอดภัย มีพ้นื ที่แสดงผลงำนเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบกำรณ์และกำรจัด
กิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ ำยนิเทศ กำรดูแลต้นไม ้เป็ นต้น ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมำะสม
กับช่วงอำยุระยะควำมสนใจ และวิถกี ำรเรียนรูข้ องเด็ก เช่น กล ้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำหรับกำรเรียนรูก้ ลุม่ ย่อย สือ่ ของเล่นที่
กระตุน้ ให้คิด และหำคำตอบเป็ นต้น
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
3.1จัดบรรยำกำศที่ ร้อยละ 90.00-100 ของ จัดห้องเรียน ให้สะอำด อำกำศถ่ำยเท
เอื้อต่อกำรเรียนรูใ้ ช้สอ่ื ครูท่ดี ำเนินกำรตำม
อำกำศที่ดี คำนึงถึงทิศทำงลม มีอุณหภูมทิ ่ี
และเทคโนโลยีท่ี
ประเด็นกำรพิจำรณำ
เหมำะสม มีแสงสว่ำงพอเพียง ไม่มี
เหมำะสมกับวัย
ครบทุกข ้อ
แสงแดดส่องรบกวนสำยตำเด็ก มีควำม
สงบที่จะทำกิจกรรมอย่ำงสงบและมีสมำธิ
3.2มีพ้นื ที่แสดงผล
1.จัดพื้นที่มมุ เล่น/มุมประสบกำรณ์อย่ำง
งำนเด็ก พื้นที่สำหรับ
น้อย5มุม เพือ่ เล่นอย่ำงเสรี จัดแยกส่วนที่
มุมประสบกำรณ์และ
ใช้เสียงและเงียบออกจำกกัน มีของเล่น
กำรจัดกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์ในมุมเพียงพอต่อกำรเรียนรู ้
ของเด็ก กำหนดเวลำเล่นในตำรำง
กิจกรรมประจำวันชัดเจนวันละประมำณ1
ชัว่ โมง
2.จัดพื้นที่แสดงผลงำนเด็กเพือ่ กำรสื่อสำร
ข้อมูลเช่นภำพวำด งำนเขียน ปัน้ งำน
ประดิษฐ์หรือที่แขวนผลงำน มีทเ่ี ก็บแฟ้ ม
ผลงำนที่เด็กสำมำรถจัดเก็บด้วยตนเอง

ประเด็นพิจารณา
3.3จัดให้เด็กมีส่วน
ร่วมในกำรจัด
สภำพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ ำย
นิเทศ กำรดูแลต้นไม ้
เป็ นต้น
3.4 ครูใช้ส่อื และ
เทคโนโลยีท่เี หมำะสม
กับช่วงอำยุระยะควำม
สนใจ และวิถกี ำร
เรียนรูข้ องเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์สำหรับ
กำรเรียนรูก้ ลุม่ ย่อย
สื่อของเล่นที่กระตุน้ ให้
คิด และหำคำตอบเป็ น
ต้น

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดทำป้ ำยนิเทศ

ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่เี หมำะสมกับ
ช่วงอำยุระยะควำมสนใจ และวิถกี ำร
เรียนรูข้ องเด็ก เช่น กล ้องดิจติ อล
คอมพิวเตอร์สำหรับกำรเรียนรูก้ ลุม่ ย่อย
สื่อของเล่นที่กระตุน้ ให้คิด และหำ
คำตอบเป็ นต้น

หลักฐาน
ป้ ำยนิเทศ

1.แผนกำรจัดประสบกำรณ์
2.ภำพถ่ำย วีดโี อ
3.กิจกรรมปฏิบตั ิกำรสอนจริงใน
ชัน้ เรียน

รายละเอียดที่ 4 .ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
4.1 ครูประเมิน
ร้อยละ 90.00-100 ของ 1.วำงแผนกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ ำ ง 1.รำยงำนกำรประชุมวำงแผนกำร
พัฒนำกำรเด็กจำก ครูท่ดี ำเนินกำรตำม
เป็ นระบบ
ประเมินพัฒนำกำรอย่ำงเป็ นระบบ
กิจกรรม และกิจวัตร ประเด็นกำรพิจำรณำ 1)วิเ ครำะห์ม ำตรฐำนคุ ณ ลัก ษณะที่พึง 2.รำยงำนกำรประชุม
ประจำวันด้วย
ครบทุกข ้อ
ประสงค์ ต ัว บ่ ง ชี้ สภำพที่ พึ ง ประสงค์ กรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อให้
เครื่องมือ และวิธีกำร
(สมรรถนะ)ของหลักสูตรสถำนศึกษำและ ควำมเห็นชอบเกณฑ์กำรประเมิน
ที่หลำกหลำยไม่ใช้
ก ำหนดวิธีก ำรประเมินพัฒนำกำรที่เ กิด และระดับคุณภำพของช่วงอำยุ
แบบทดสอบ
จำกกำรปฏิบ ตั ิกิจ วัตรประจำวันและกำร 3-4,4-5,5-6,ปี และเอกสำรเกณฑ์
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูต้ ำมแผน
คุณภำพ
2)กำหนดวิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำร 3.ปฏิทนิ กำหนดช่วงวันที่เก็บ
ประเมินได้แก่กำรสังเกตพฤติกรรม กำร รวบรวมข ้อมูลภำคกำรศึกษำละ3
ประเมินผลงำน/ชิ้นงำน กำรพู ดคุยหรือ ครัง้ ต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรและ
สัมภำษณ์เด็ก กำรใช้แบบสำรวจรำยกำร เครื่องมือทีห่ ลำกหลำยตำมที่
กำรจัด ท ำสำรนิ ท ัศ น์ กำรบัน ทึ ก กำร วำงแผนไว้ไม่ใช้แบบทดสอบ
เจริ ญ เติ บ โต ครู สำมำรถเลื อ กใช้ไ ด้ 4.บันทึกผลกำรเจริญเติบโต
หลำกหลำยวิธี
บันทึกผลกำรประเมินตำมหน่วย
3)จัด ท ำเกณฑ์ก ำรประเมิน และระดับ กำรเรียนรู ้ จำกผลงำน
คุณภำพของช่วงอำยุ
จำกสำรนิทศั น์ ข ้อมูลกำรประเมิน
3-4,4-5,5-6,ปี เป็ นรูปแบบ รูบริคส์3ระดับ พัฒนำกำรตำมสภำพที่พงึ ประสงค์
4)กำหนดแนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ภำคกำรศึกษำละ3ครัง้ แบบบันทึก
5)กำหนดแนวทำงกำรสรุปผลกำรประเมิน ต่ำงๆมำวิเครำะห์สะท้อน
6)ก ำหนดปฏิ ทิ น กำรด ำเนิ น กำรเก็ บ พัฒนำกำรและกำรเรียนรูข้ องเด็ก
รวบรวมข ้อมูล
7)ก ำหนดประเด็ น กำรประเมิน ว่ ำ จะ
ประเมินสภำพที่พึงประสงค์ใดบ้ำ งในแต่
ละหน่ วยกำรเรี ย นรู แ้ ลว้ นำมำจัดทำเป็ น
จุ ด ป ร ะ ส งค์ ก ำ ร เ รี ย น รู ้ข อ งห น่ ว ย
ครอบคลุมพัฒนำกำร4ด้ำน นำจุดประสงค์
ก ำ ร เ รี ย น รู ้ ไ ป จั ด ท ำ แ ผ น ก ำ ร จั ด
ประสบกำรณ์ของหน่วย

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
8)สภำพที่พงึ ประสงค์บำงรำยกำรเก็บ
ข ้อมูลในกิจวัตรประจำวันและบำงรำยกำร
เก็บข ้อมูล
ในกิจวัตรประจำวัน และบำงรำยกำรเก็บ
ข ้อมูลในกิจกรรม6กิจกรรมหลักตำม
แผนกำรจัดประสบกำรณ์
2.ประชุมกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพือ่ ให้
ควำมเห็นชอบเกณฑ์กำรประเมินและ
ระดับคุณภำพของช่วงอำยุ
3-4,4-5,5-6,ปี
3.ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข ้อมูลโดยจัด
กิจวัตรประจำวันและจัดประสบกำรณ์ตำม
หน่วยกำรเรียนรูแ้ ละตำมปฏิทนิ กำหนด
ช่วงวันที่เก็บรวบรวมข ้อมูลภำคกำรศึกษำ
ละ3ครัง้ ต่อเนื่อง ด้วยวิธกี ำรและเครื่องมือ
ที่หลำกหลำยตำมที่วำงแผนไว้ไม่ใช้
แบบทดสอบ
4.นำบันทึกผลกำรเจริญเติบโต บันทึกผล
กำรประเมินตำมหน่วยกำรเรียนรู ้ จำก
ผลงำน
จำกสำรนิทศั น์ จำกกำรประเมินพัฒนำกำร
ตำมสภำพที่พงึ ประสงค์ภำคกำรศึกษำละ3
ครัง้ ต่อเนื่องจำกแบบบันทึกต่ำงๆมำ
วิเครำะห์สะท้อนพัฒนำกำรและกำรเรียนรู ้
ของเด็ก

ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
4.2 วิเครำะห์ผลกำร
ประเมินพัฒนำกำร
เด็กโดยผูป้ กครอง
และผูเ้ กี่ยวข ้องมีส่วน
ร่วม

4.3 นำผลกำรประเมิน
ที่ได้ไปพัฒนำคุณภำพ
เด็กอย่ำงเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง

4.4 นำผลกำรประเมิน
ที่ได้ไปใช้แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ พือ่ กำรจัด
ประสบกำรณ์ท่มี ี
ประสิทธิภำพโดยใช้
กระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรูท้ ำง
วิชำชีพ(PLC)

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1.วิเครำะห์ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
รำยบุคคล สรุปเป็ นรำยตัวบ่งชี้ รำย
มำตรฐำนในภำพรวมภำคกำรศึกษำละ1
ครัง้ แนวทำงสรุปสภำพที่พงึ ประสงค์แต่
ละตัวบ่งชี้ใช้ฐำนนิยม(Mode)
2.จัดทำสมุดรำยงำนผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรให้พ่อแม่ผู ้ปกครองหรือ
ผูเ้ กี่ยวข ้องร่วมพิจำรณำ และรับทรำบว่ำ
เด็กมีควำมสำมำรถและร่วมกันปรับปรุง
แก้ไขหรือส่งเสริม
1.จัดกำรประชุมมอบครูประจำชัน้ นำ
ข ้อมูลเด็กแต่ละคนไปวำงแผนพัฒนำ
ส่งเสริม/ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก
และนำข ้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ต่อไป
2.รำยงำนสรุปผลกำรประเมินที่ได้ไป
พัฒนำคุณภำพเด็ก

นำผลกำรประเมินที่ได้ไปใช้แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ พือ่ กำรจัดประสบกำรณ์ท่มี ี
ประสิทธิภำพโดยใช้กระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ(PLC)

หลักฐาน
1.ตำรำงวิเครำะห์พฒั นำกำรเด็ก
ภำคกำรศึกษำละ1ครัง้
2.สมุดรำยงำนผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรให้พ่อแม่ผู ้ปกครอง

1.รำยงำนกำรประชุมมอบครู
ประจำชัน้ นำข ้อมูลเด็กแต่ละคน
ไปวำงแผนพัฒนำส่งเสริม/
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก
และนำข ้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
ต่อไป
2. .รำยงำนสรุปผลกำรประเมินที่
ได้ไปพัฒนำคุณภำพเด็ก
ภำพถ่ำยและรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินที่ได้ไปพัฒนำคุณภำพ
เด็กและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ำรจัด
ประสบกำรณ์ท่มี ปี ระสิทธิภำพใน
กิจกรรมชุมชนกำรเรียนรูท้ ำง
วิชำชีพ(PLC)ในโรงเรียน

มาตรฐานโรงเรียน(ขัน้ พื้นฐาน)
ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
62 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คำนำ
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็ นกระบวนกำรสร้ำงควำมมันใจแก่
่
ทุกฝ่ ำยว่ำกำรจัด กำรศึกษำมีคุณภำพและคงรักษำ
ไว้ซ่งึ มำตรฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงให้มกี ำรปฏิรูประบบกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ โดย
มีนโยบำย ปรับปรุงมำตรฐำนและตัวชี้วดั ให้มจี ำนวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง โดยสถำนศึกษำสำมำรถปรับ
แผนดำเนินกำร กำรกำหนดค่ำตัวชี้วดั แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของ สถำนศึกษำ ส่วนกำรประเมินเน้นตำมสภำพจริง สร้ำงมำตรฐำน
ระบบกำรประเมิน เพื่อลดภำระกำรจัดเก็บและกำรจัดทำเอกสำรที่ใช้กำรประเมิน แนวทำงกำรประเมินเน้นกำรเก็บข ้อมูล เชิงคุณภำพ
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ เอกสำรนี้ จัดทำขึ้นตำมกรอบนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำระบบกำรประเมินและกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ สำหรับใช้เป็ นแนวทำงดำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ สถำนศึกษำ และเตรียมกำรสำหรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำภำยในเพื่อให้บรรลุผลตำม
เกณฑ์ท่กี ำหนด ขอขอบคุณผูบ้ ริหำร ครู และบุคลำกรทุกท่ำนที่มี ส่วนร่วมใน กำรจัดทำเอกสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์สำมำรถนำ ไปใช้เป็ น
แนวทำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

โรงเรียนสมำคมสตรีไทย

สารบัญ
เนื้ อหา
กำรกำหนดค่ำเป้ ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทยเพือ่ กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผูเ้ รียน
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผู ้เรียนเป็ นสำคัญ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของประเด็นพิจำรณำ
- กำรกำหนดเกณฑ์คุณภำพของรำยละเอียดและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- สรุปผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำเพือ่ กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
- วิธีเก็บรวบรวมข ้อมูล และหลักฐำน

หน้า

การกาหนดค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู ้เรียน
1) ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นและแก้ปญั หำ
3) ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6) ควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพ

1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู ้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2) ควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
1) มีเป้ ำหมำยวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2) มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3) ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรทีเ่ น้นคุณภำพผู ้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุม่ เป้ ำหมำย
4) พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีคุณภำพ
6) จัดระบบเทคโนโลยีสนเทศเพือ่ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้
ให้แก่ผูเ้ รียนให้เหมำะสมกับสภำพสถำนศึกษำ

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

70 – 79
70 – 79
91 – 100
91 – 100
70 – 79
91 - 100

91 – 100
91 – 100
91 – 100
91 - 100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

การกาหนดค่าเป้ าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ต่อ)
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1) จัดกำรเรียนรูผ้ ำ่ นกระบวนกำรคิดและปฏิบตั จิ ริงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
2) ใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อื้อต่อกำรเรียนรู ้
3) บริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผลผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบและนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน
5) มีกำรแลกเปลีย่ นกำรเรียนรูแ้ ละให้ข ้อมูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน
มาตรฐาน
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผูเ้ รียน

คาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผูเ้ รียน
ผลกำรเรียนรูท้ ่เี ป็ นคุณภำพของผูเ้ รียนทัง้ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิด
ประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร กำรมีควำมรูท้ กั ษะพื้นฐำนและเจตคติท่ดี ตี ่อ
วิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่เี ป็ นค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย กำรยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนควำมตกต่ำง
และหลำกหลำย รวมทัง้ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
ประเด็นพิจำรณำ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้ รียน
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
ผู ้เรียนมีทกั ษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ท่ี
สถำนศึกษำกำหนดในแต่ละระดับชัน้
- ผลกำรสอบ RT
- ผลกำรสอบ NT
- ผลกำรสอบ O-NET
- ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี
1-6
- ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำศัพท์และสนทนำภำษำอังกฤษ

มาตรฐาน

คาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
- โครงกำรส่งเสริมภำษำไทย
- โครงกำรส่งเสริมคณิตศำสตร์
- โครงกำรหมวดวิชำภำษำต่ำงประเทศ
2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็นและแก้ปญั หำ
ผู ้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็นและแก้ปญั หำอย่ำงมีเหตุผล
- ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนสือ่ ควำม (จำกกำรประเมิน 9 กลุม่
สำระ)
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผู ้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรูไ้ ด้ทงั้ ด้วยตัวเองและกำรทำงำนเป็ น
ทีมเชื่อมโยงองค์ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ อำจเป็ น
แนวควำมคิดโครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต
- โครงกำรบูรณำกำร หลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- โครงงำน STEM/SMT
- กิจกรรมสัปดำห์วทิ ยำศำสตร์
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
ผู ้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพือ่ กำร
พัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู ้ กำรสื่อสำร กำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีคุณธรรม
- ผลกำรประเมินสมรรถนะผู ้เรียน

มาตรฐาน

คาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
- กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุม่ สำระ (สำรส.ส.ท./กำรสร้ำงชิ้นงำน เนื่องในวันสำคัญ/
กำรแข่งขันตอบปัญหำคณิตคิดเร็วจำกคอมพิวเตอร์/เกมกำรค้นหำคำศัพท์จำก
คอมพิวเตอร์/กำรตอบปัญหำโดยใช้โปรแกรม Kahood, Quizizz/กำรฝึ กพิมพ์จำก
คอมพิวเตอร์)
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผู ้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรูต้ ำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นฐำน
เดิมในด้ำนควำมรูค้ วำมเข ้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทัง้ มีควำมก้ำวหน้ำในผล
กำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำรทดสอบอื่นๆ
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลีย่ 9 กลุม่
- ผลกำรสอบ RT, NT, O-NET
6. มีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพ
ผู ้เรียนมีควำมรูท้ กั ษะพื้นฐำนในกำรจัดกำรเจตคติท่ดี พี ร้อมทีจ่ ะศึกษำต่อใน
ระดับชัน้ ที่สูงขึ้น กำรทำงำนหรืองำนอำชีพ
- ผลกำรประเมินโครงกำรทักษะชีวติ
- ผลกำรสอบเข ้ำเรียนต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1
- ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำรวจอำชีพในชุมชน
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู ้เรียน
1. มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ผู ้เรียนมีพฤติกรรมเป็ นผูท้ ่มี คี ุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยม
และจิตสำนึกตำมที่สถำนศึกษำกำหนดโดยไม่ขดั กับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
- ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จำกผูป้ กครอง, ครู และนักเรียน)

มาตรฐาน

คาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
- ผลกำรประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- แบบันทึกจิตสำธำรณะ
2. มีควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
ผู ้เรียนมีควำมภูมใิ จในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็ นไทย มีส่วนร่วมในกำร
อนุรกั ษ์วฒั นธรรมและประเพณีไทยรวมทัง้ ภูมปิ ญั ญำไทย
-ผลกำรประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
3. ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ผู ้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เชื้อ
ชำติ ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี
-ผลกำรประเมินกำรเข ้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี
-จัดกิจกรรมพิธกี รรมทำงศำสนำทุกเช้ำวันศุกร์(พุทธ-อิสลำม)
-ผลกำรประเมินกิจกรรมอบรมพัฒนำจิต , ทัศนศึกษำ , กำรทำงำนกลุม่
-แห่เทียน
4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
ผู ้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม และแสดงออกอย่ำง
เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ำงมีควำมสุข เข ้ำใจผูอ้ ่นื ไม่มี
ควำมขัดแย้งกับผู ้อื่น
-ผลกำรประเมินนำ้ หนัก ส่วนสูง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1-6
-ผลกำรประเมินสมรรถภำพผู ้เรียนประจำปี
-ผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพติด และวันงดสูบบุหรี่โลก/
D.A.R.E
-ผลกำรตรวจสุขภำพฟัน , สุขภำพร่ำงกำย
-กีฬำสี , ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี ใหม่
- บันทึกกำรตรวจวัดอุณหภูมนิ กั เรียนประจำวัน
- บันทึกกำรใช้หอ้ งพยำบำล

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน
รายละเอียด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ประเด็น
พิจารณา
1. มี
ควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำร
อ่ำน กำร
เขียน กำร
สื่อสำร และ
กำรคิด
คำนวณ
2. มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
วิเครำะห์ คิด
อย่ำงมี
วิจำรณญำณ
อภิปรำย
แลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำ

3. มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำง
นวัตกรรม

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน
กำรเขียน
กำรสื่อสำร
และกำรคิด
คำนวณน้อย
กว่ำร้อยละ
50
ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด
วิเครำะห์ คิด
อย่ำงมี
วิจำรณญำณ
อภิปรำย
แลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำ
น้อยกว่ำร้อย
ละ 50
ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำง
นวัตกรรม
น้อยกว่ำร้อย
ละ 50

ปานกลาง
ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิด
คำนวณร้อยละ
50 - 59

ดี

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ผูเ้ รียนมี
ผูเ้ รียนมี
ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ควำมสำมำรถในกำร ควำมสำมำรถใน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
อ่ำน กำรเขียน กำร กำรอ่ำน กำรเขียน คำนวณร้อยละ 80 ขึ้นไป
สื่อสำรและกำรคิด กำรสื่อสำรและกำร
คำนวณร้อยละ 60 - คิดคำนวณร้อยละ
69
70 - 79

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
อภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็นและ
แก้ปญั หำร้อยละ
50 - 59

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิด
อย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นและ
แก้ปญั หำร้อยละ
60 - 69

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ
อภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็นและ
แก้ปญั หำร้อยละ
70 - 79

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำง
นวัตกรรมร้อยละ
50 - 59

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรมร้อย
ละ 60 - 69

ผูเ้ รียนมี
ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถใน นวัตกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป
กำรสร้ำงนวัตกรรม
ร้อยละ 70 - 79

ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
อภิปรำยแลก เปลีย่ นควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำร้อยละ 80 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ประเด็น
พิจารณา
4. มี
ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร

5. มี
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ

6. มีควำมรู ้
ทักษะพื้นฐำน
และเจตคติท่ี
ดีต่องำน
อำชีพ

กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำรน้อย
กว่ำร้อยละ
50
ผูเ้ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ
น้อยกว่ำร้อย
ละ 50
ผูเ้ รียนมี
ควำมรู ้
ทักษะพื้นฐำน
และเจตคติท่ี
ดีต่องำน
อำชีพน้อย
กว่ำร้อยละ
50

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรร้อย
ละ 50 - 59

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรร้อยละ 60 69

ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรร้อยละ
70 - 79

ผูเ้ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำร้อย
ละ
50 - 59
ผูเ้ รียนมีควำมรู ้
ทักษะพื้นฐำน
และเจตคติท่ดี ี
ต่องำนอำชีพร้อย
ละ 50 - 59

ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ร้อยละ
60 - 69

ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ทำงกำรเรียนตำม ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำร้อยละ
หลักสูตร
80 ขึ้นไป
สถำนศึกษำร้อยละ
70 - 79

ผูเ้ รียนมีควำมรู ้
ทักษะพื้นฐำน และ
เจตคติท่ดี ตี ่องำน
อำชีพร้อยละ 60 69

ผูเ้ รียนมีควำมรู ้
ผูเ้ รียนมีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน
ทักษะพื้นฐำน และ และเจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพร้อยละ
เจตคติท่ดี ตี ่องำน 80 ขึ้นไป
อำชีพร้อยละ 70 79

ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรร้อยละ 80 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ประเด็น
พิจารณา
1. มี
คุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่
ดีตำมที่
สถำนศึกษำ
กำหนด

2. มีควำม
ภูมใิ จใน
ท้องถิ่นและ
ควำมเป็ นไทย

3. ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกัน
บนควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำย

4. มีสุขภำวะ
ทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม

กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ผูเ้ รียนมี
คุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่
ดีตำมที่
สถำนศึกษำ
กำหนดน้อย
กว่ำร้อยละ
50
ผูเ้ รียนมี
ควำมภูมใิ จ
ในท้องถิ่น
และควำมเป็ น
ไทยน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50
ผูเ้ รียน
ยอมรับทีจ่ ะ
อยู่ร่วมกันบน
ควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำย
น้อยกว่ำร้อย
ละ 50
ผูเ้ รียนมีสุข
ภำวะทำง
ร่ำงกำยและ
จิตสังคมน้อย
กว่ำร้อยละ
50

ผูเ้ รียนมี
คุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดตี ำมที่
สถำนศึกษำ
กำหนดร้อยละ
50 - 59

ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่ดตี ำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
ร้อยละ 60 - 69

ผูเ้ รียนมี
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่
คุณลักษณะและ ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดร้อยละ
ค่ำนิยมที่ดตี ำมที่ 80 ขึ้นไป
สถำนศึกษำกำหนด
ร้อยละ 70 - 79

ผูเ้ รียนมีควำม
ภูมใิ จในท้องถิ่น
และควำมเป็ น
ไทยร้อยละ 50 59

ผูเ้ รียนมีควำมภูมใิ จ
ในท้องถิ่นและควำม
เป็ นไทยร้อยละ 60 69

ผูเ้ รียนมีควำม
ภูมใิ จในท้องถิ่น
และควำมเป็ นไทย
ร้อยละ 70 - 79

ผูเ้ รียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย
ร้อยละ 50 - 59

ผูเ้ รียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำยร้อยละ
60 - 69

ผูเ้ รียนยอมรับที่จะ ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่
อยู่ร่วมกันบนควำม ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดร้อยละ
แตกต่ำงและ
80 ขึ้นไป
หลำกหลำยร้อยละ
70 - 79

ผูเ้ รียนมีสุขภำวะ ผูเ้ รียนมีสุขภำวะทำง
ทำงร่ำงกำยและ ร่ำงกำยและจิตสังคม
จิตสังคมร้อยละ ร้อยละ 60 - 69
50 - 59

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่
ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดร้อยละ
80 ขึ้นไป

ผูเ้ รียนมีสุขภำวะ ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่
ทำงร่ำงกำยและจิต ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดร้อยละ
สังคมร้อยละ 70 - 80 ขึ้นไป
79

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของรายละเอียดและค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผูเ้ รียน
ผลกำรประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง ( ดูจำกผลกำรประเมินภำยนอก )
ปี 2550
ได้ มำตรฐำน

ปี 2555
ดีมำก

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ยอดเยี่ยม

ปี 2558
ดีมำก

รำยละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู ้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิด คำนวณ ตำมเกณฑ์ท่ี
สถำนศึกษำกำหนดในแต่ละระดับชัน้
- ผลกำรสอบ RT ( ปี 61 88.69 )
- ผลกำรสอบ NT ที่นกั เรียนปิ ดคะแนน เฉลีย่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
( 73.17 )
- ผลกำรสอบ O-NET ( สูงกว่ำระดับประเทศ ) 57.35
- ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำไทย ชัน้ ประถมปี ท่ี 1 - 6 (
82.73 )
- ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำอังกฤษ ( ดี - ดีมำก = 90.86
)
เกณฑ์คุณภำพ
ร้อยละ 70 - 79 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และ
กำรคิดคำนวณ ตำมเกณฑ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนดใน แต่ละระดับชัน้
ประเด็นพิจำรณำที่ 2
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นและแก้ปญั หำ
มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
- ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม ( จำกกำรประเมิน 9 กลุม่
สำระ = ร้อยละ 100 )
เกณฑ์คุณภำพที่ 2 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นและแก้ปญั หำ
ประเด็นพิจำรณำที่ 3

78.56 ดีเลิศ

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
100 ยอดเยี่ยม

3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
- โครงกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ( 100 )
- โครงงำน STEM ( 100.00 )
- โครงกำร SMT ( 100.00 )
- กิจกรรมสัปดำห์วทิ ยำศำสตร์ ( 100.00 )
เกณฑ์คุณภำพที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ประเด็นพิจำรณำที่ 4
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- ผลกำรประเมินสมรรถนะผูเ้ รียน ( 100.00 )
- กิจกรรมเสริมในแต่ละกลุม่ สำระ
 สำรสสท. ( 100.00 ) ระดับ ป.6
 กำรสร้ำงชิ้นงำนเนื่องในวันสำคัญ ( 100.00 )
 กำรแข่งขันตอบปัญหำคณิตคิดเร็วจำกคอมพิวเตอร์ ( 100.00 ) ระดับ ป.1 - 6
 เกมกำรค้นหำคำศัพท์จำกคอมพิวเตอร์ ( 92.87 ) ระดับ ป.1 - 6
 กำรตอบปัญหำโดยใช้โปรแกรม Kahoot Quizizz ( 100.00 ) ระดับ ป.5 - 6
 กำรฝึ กพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์ ( 100.00 ) ระดับ ป.1 - 6

100 ยอดเยี่ยม

98.98 ยอดเยีย่ ม

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
เกณฑ์คุณภำพที่ 4 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ประเด็นพิจำรณำที่ 5
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลีย่ 9 กลุม่ สำระ ( 100.00 )
- ผลกำรทดสอบ
 RT ( 88.69 )
 NT ( 73.17 )
 O-NET ( 57.35 )
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 70 – 79 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ประเด็นพิจำรณำที่ 6
6. มีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพ
- ผลกำรประเมินโครงกำรทักษะชีวติ ( 88.23 )
- ผลกำรสอบเข ้ำเรียนต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษำชัน้ ปีท่ี 1 ( 100.00 )
- ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำรวจอำชีพในชุมชน ( 100.00 )
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ดี ี
ต่องำนอำชีพ
รำยละเอียดที่ 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผู ้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1
1. มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนด
- ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( จำกผูป้ กครอง, ครู, นักเรียน ) (
100.00 )
- ผลกำรประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( 100.00 )
- แบบบันทึกจิตสำธำรณะ ( 100.00 )

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

73.67 ดีเลิศ

96.07 ยอดเยีย่ ม

100.00 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตี ำมที่
สถำนศึกษำกำหนด
ประเด็นพิจำรณำที่ 2
2. มีควำมภำคภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
- ผลกำรประเมินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( 100.00 )
- ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ( 100.00 )
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีควำมภำคภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ น
ไทย
ประเด็นพิจำรณำที่ 3
3. ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
- ผลกำรประเมินกิจกรรมเข ้ำค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรี ( 97.96 )
- กิจกรรมพิธีกรรมทำงศำสนำทุกเช้ำวันศุกร์ ( พุทธ - อิสลำม )
( 98.59 )
- ผลกำรประเมินกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำจิต ( 99.00 )
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย
ประเด็นพิจำรณำที่ 4
4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
- ผลกำรประเมินดัชนีมวลกำยของนักเรียนชัน้ ประถมปี ท่ี 1 - 6
( 50.84 )
- ผลกำรประเมินสมรรถภำพผูเ้ รียนประจำปี ( 100.00 )
- ผลกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก/
D.A.R.E. (96.30 )
- ผลกำรตรวจสุขภำพฟัน/ร่ำงกำย (95.68)
- บันทึกกำรตรวจวัดอุณหภูมนิ กั เรียนประจำวัน (100.00)

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

100.00 ยอดเยี่ยม

98.51 ยอดเยีย่ ม

92.13 ยอดเยี่ยม

มาตรฐานรายละเอียดประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
- บันทึกกำรใช้หอ้ งพยำบำล (100)
เกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผูเ้ รียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน
รำยละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู ้เรียน
รายละเอียด
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดคำนวณ

คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรอ่ำน 1. ผลกำรสอบ RT
กำรเขียน กำรสื่อสำรและ
กำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ท่ี
สถำนศึกษำกำหนดในแต่ละ
ระดับชัน้
2. ผลกำรสอบ NT

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 88.69 ของผูเ้ รียน
ระดับชัน้ ป.1 มีผลกำรสอบ RT
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

3. ผลกำรสอบ O-NET

ร้อยละ 57.35 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.6 มีผลกำรสอบ ONET สูงกว่ำระดับประเทศอยู่ใน
ระดับปำนกลำง

ร้อยละ 73.17 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.3 มีผลกำรสอบ NT
อยู่ในระดับ
ดีเลิศ

ร้อยละ 82.73 ของผูเ้ รียนใน
4. ผลกำรประเมิน
ระดับชัน้ ป.1-6 มีควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ในกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำไทยอยู่
คำศัพท์ภำษำไทยชัน้ ประถม ในระดับ ยอดเยีย่ ม
ปี ท่ี 1-6

รายละเอียด

คาอธิบาย

ประเด็นพิจารณา
5. ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
คำศัพท์และสนทนำ
ภำษำอังกฤษ
2. มีควำมสำมำรถในกำรคิด
ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถใน 1. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ กำรคัดจำแนกแยกแยะ
คิดวิเครำะห์และเขียนสื่อ
อภิปรำยแลกเปลีย่ นควำม
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
ควำมจำกกำรประเมิน 9
คิดเห็นและแก้ปญั หำ
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบโดย กลุม่ สำระ
ใช้เหตุผลประกอบกำร
ตัดสินใจ มีกำรอภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำอย่ำงมีเหตุผล
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถใน 1. โครงกำรบูรณำกำรหลัก
นวัตกรรม
กำรรวบรวมควำมรูไ้ ด้ทงั้
ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบ
ด้วยตัวเองและกำรทำงำน พอเพียง
เป็ นทีม เชือ่ มโยงองค์
ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์มำ
ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ส่งิ ใหม่
ๆ อำจเป็ นแนวควำมคิด
โครงกำร
2. โครงกำร STEM

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 90.86 ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคำศัพท์
และสนทนำภำษำอังกฤษอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 มีผลกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์
และเขียนสื่อควำมจำกกำร
ประเมิน 9 กลุม่ สำระอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี
ควำมสำเร็จในกำรทำโครงกำร
บูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี
ควำมสำเร็จของกำรทำโครงกำร
STEM อยู่ในระดับยอดเยีย่ ม

รายละเอียด

คาอธิบาย
โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต

ประเด็นพิจารณา
3. โครงกำร SMT

4. กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพือ่ กำร
พัฒนำตนเองและสังคมใน
ด้ำนกำรเรียนรู ้ กำรสื่อสำร
กำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีคุณภำพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี
ควำมสำเร็จในกำรทำโครงกำร
SMT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี
ควำมสำเร็จในกำรจัดทำกิจกรรม
สัปดำห์วทิ ย์อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม

1. ผลกำรประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ของผูเ้ รียน
ระดับชัน้ ป.1-6 มีผลกำร
ประเมินสมรรถนะผู ้เรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม
2. กิจกรรมเสริมในแต่ละ
กลุม่ สำระ
- สำร สสท.

ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.6 ทำสำร สสท.อยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม

3. กำรสร้ำงชิ้นงำนเนื่องใน
วันสำคัญ

ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 ปฏิบตั ิกำรสร้ำง
ชิ้นงำนเนื่องในวันสำคัญอยู่ใน
ระดับยอดเยีย่ ม

รายละเอียด

คาอธิบาย

ประเด็นพิจารณา
4. กำรแข่งขันตอบปัญหำ
คณิตคิดเร็วจำก
คอมพิวเตอร์

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้องละ 100 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
กำรแข่งขันตอบปัญหำคณิตคิด
เร็วจำกคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
5. เกมกำรค้นหำคำศัพท์จำก เกมกำรค้นหำคำศัพท์จำก
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม

6. กำรตอบปัญหำโดยใช้
โปรแกรม KAHOOD
QUIZIZZ

7. กำรฝึ กพิมพ์จำก
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนในระดับ
ป.5-6 ปฏิบตั ิกจิ กรรมกำรตอบ
ปัญหำโดยใช้โปรแกรม
KAHOOT QUIZIZZ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
ฝึ กพิมพ์จำกคอมพิวเตอร์อยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม

รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม ผูเ้ รียนบรรลุและมี
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู ้ เฉลีย่ 9 กลุม่ สำระ
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
จำกพื้นฐำนเดิมในด้ำน
ควำมรู ้ ควำมเข ้ำใจ ทักษะ
กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทัง้ มี
ควำมก้ำวหน้ำในผลกำร
ทดสอบระดับชำติหรือผล 2. ผลกำรสอบ RT
กำรทดสอบอื่นๆ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 75.46 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลีย่ 9 กลุม่ สำระ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ร้อยละ 88.69 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.1 มีผลกำรทดสอบ
RT อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 73.17 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.3 มีผลกำรทดสอบ
NT อยู่ในระดับ ดีเลิศ

3. ผลกำรสอบ NT
ร้อยละ 57.35 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.6 มีผลกำรทดสอบ
O-NET อยู่ในระดับ ปำนกลำง
4. ผลกำรสอบ O-NET

รายละเอียด
6. มีควำมรู ้ ทักษะพื้นฐำน และ
เจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพ

คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
ผูเ้ รียนมีควำมรูท้ กั ษะ
1. ผลกำรประเมินโครงกำร
พื้นฐำนในกำรจัดกำรเจต ทักษะชีวติ
คติท่ดี พี ร้อมที่จะศึกษำต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น กำรทำงำน
หรืองำนอำชีพ
2. ผลกำรสอบเข ้ำเรียนต่อ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 88.23 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.3-6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
ในโครงกำรทักษะชีวติ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนใน
ระดับชัน้ ป.6 สอบเข้ำเรียนต่อ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 อยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม

ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนใน
3. ผลกำรดำเนินงำนโดยกำร ระดับชัน้ ป.1-6 เข ้ำร่วมปฏิบตั ิ
สำรวจอำชีพในชุมชน
กิจกรรมกำรสำรวจอำชีพในชุม
ขนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

รายละเอียดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รียน
รายละเอียด
คาอธิบาย
1. มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมเป็ นผู ้ที่
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
เคำรพในกฎกติกำ มี
ค่ำนิยมและจิตสำนึกตำมที่
สถำนศึกษำกำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมำย

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
1. ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียน ชัน้ ป.1คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 6 มีกำรประเมินคุณลักษณะอัน
ผูป้ กครอง, ครู, นักเรียน ) พึงประสงค์อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม
2. ผลกำรประเมินกิจกรรม
ส่งเสริม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนชัน้ ป.16 มีกำรปฏิบตั ิ

รายละเอียด

คาอธิบาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม

ประเด็นพิจารณา
คุณธรรม จริยธรรม

3. แบบบันทึกจิตสำธำรณะ
2. มีควำมภำคภูมใิ จในท้องถิ่น
และควำมเป็ นไทย

3. ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

ผูเ้ รียนมีควำมภำคภูมใิ จใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของ
ควำมเป็ นไทย มีส่วนร่วมใน
กำรอนุรกั ษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณีไทย รวมทัง้ ภูมิ
ปัญญำ

1. ผลกำรประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผูเ้ รียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ
วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ
วัฒนธรรมประเพณี

1. ผลกำรประเมินกิจกรรม
เข ้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี

2. ผลกำรประเมินกิจกรรม
พัฒนำผู ้เรียน

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภำพ
จริยธรรมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนชัน้ ป.16 บันทึกกิจกรรมจิตสำธำรณะ
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนชัน้ ป.16 ปฏิบตั ิกจิ กรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนชัน้ ป.16 ปฏิบตั ิกจิ กรรมพัฒนำผู ้เรียน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 97.96 ของผูเ้ รียนใน
ระดับชัน้ ป.4-6 ปฏิบตั ิกิจกรรม
เข ้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี อยู่ใน
ระดับ ยอดเยีย่ ม

ร้อยละ 98.59 ของผูเ้ รียนชัน้ ป.
2. กิจกรรมพิธกี รรมทำง
1-6 เข ้ำร่วมปฏิบตั กิ ิจกรรม
ศำสนำทุกเช้ำวันศุกร์ (พุทธ- พิธีกรรมทำง
อิสลำม)

รายละเอียด

คาอธิบาย

ประเด็นพิจารณา

3. ผลกำรประเมินกิจกรรม
อบรมพัฒนำจิต
1. ผลกำรประเมินดัชนีมวล
กำย นักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ท่ี 1-6

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ศำสนำทุกเช้ำวันศุกร์ (พุทธอิสลำม) อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 99 ของผูเ้ รียนในระดับ
ป.5-6 ปฏิบตั ิกจิ กรรมกำรอบรม
พัฒนำจิต อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม
ร้อยละ 50.84 ของผูเ้ รียนชัน้ ป.
1-6 ทดสอบกำรประเมินดัชนี
มวลกำยจำกกรมพลศึกษำ อยู่ใน
ระดับ ปำนกลำง

4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิต ผูเ้ รียนมีกำรรักษำสุขภำพ
สังคม
กำย สุขภำพจิต อำรมณ์
และสังคม และแสดงออก
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วง
วัย สำมำรถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่ำงมีควำมสุข เข ้ำใจ
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนชัน้ ป.1ผูอ้ ่นื ไม่มคี วำมขัดแย้งกับ
6 มีกำรประเมินสมรรถนะผูเ้ รียน
ผูอ้ ่นื
2. ผลกำรประเมินสมรรถนะ ประจำปี อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ ม
ผูเ้ รียนประจำปี
ร้อยละ 96.36 ของผูเ้ รียนชัน้ ป.
1-6 ร่วมปฏิบตั ิกจิ กรรมรณรงค์
3. ผลกำรประเมินกำรจัด
ต่อต้ำนสิ่งเสพติดวันงดสูบบุหรี่
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่ง โลก/P.A.R.E. อยู่ในระดับ ยอด
เสพติด และวันงดสูบบุหรี่ เยี่ยม
โลก/P.A.R.E.

รายละเอียด

คาอธิบาย

ประเด็นพิจารณา
4. ผลกำรตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำย/ฟัน

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 95.68 ของผูเ้ รียนชัน้ ป.
1-6 ได้รบั กำรตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำย/ฟัน อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และหลักฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน
รำยละเอียดมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
คำอธิบำย ผลกำรเรียนรูท้ เ่ี ป็ นคุณภำพของผู ้เรียนทัง้ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรกำรคิดคำนวณ กำรคิดประเภทต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร กำรมีควำมรูท้ กั ษะพื้นฐำนและเจตคติท่ดี ตี ่อวิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่เี ป็ นค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนดควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย รวมทัง้ สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผูเ้ รียน
1. มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดคำนวณตำม
เกณฑ์ท่สี ถำนศึกษำกำหนด
ในแต่ละระดับชัน้

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1 เข ้ำ
รับกำรทดสอบประเมินผล
ร้อยละ 78.56 ของผูเ้ รียนมี RT
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.3 เข ้ำ
กำรเขียน กำรสื่อสำร และ รับกำรทดสอบประเมินผล
กำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ท่ี NT
สถำนศึกษำกำหนดในแต่ละ 3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.6 เข ้ำ
ระดับชัน้
รับกำรทดสอบประเมินผล
O-NET
4. ผูเ้ รียนระดับชัน้ ป.1-6
เข ้ำรับกำรทดสอบ
รำยบุคคลในกำรอ่ำน
คำศัพท์ภำษำไทย

หลักฐาน
1. ผลกำรสอบ RT
2. ผลกำรสอบ NT
3. ผลกำรสอบ O-NET
4. ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
คำศัพท์ภำษำไทยของ
นักเรียนชัน้ ป.1-6

ประเด็นพิจารณา

2. มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำ
3. มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ร้อยละ 100 ผู ้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
และแก้ปญั หำ
ร้อยละ 100 ผู ้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม

ร้อยละ 98.98 ผูเ้ รียนมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
เข ้ำรับกำรทดสอบ
รำยบุคคล กำรอ่ำนคำศัพท์
และสนทนำภำษำอังกฤษ
1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
เข ้ำรับกำรทดสอบกำรอ่ำน
กำรคิดวิเครำะห์และเขียน
สื่อควำมใน 9 กลุม่ สำระ

หลักฐาน
5. ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
คำศัพท์ และสนทนำ
ภำษำอังกฤษ
- ผลกำรประเมินกำรอ่ำน
คิดวิเครำะห์และเขียนสื่อ
ควำม (ประเมิน 9 กลุม่
สำระ)

1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
ปฏิบตั ิโครงกำรหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง/โครงกำร STEM/
โครงกำร SMT และ
กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์
1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
เข ้ำร่วมกำรประเมิน
สมรรถนะผู ้เรียน
2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
ปฏิบตั ิกิจกรรมเสริมในแต่
ละกลุม่ สำระ

1. โครงกำรบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โครงงำน STEM
3. โครงกำร SMT
4. กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์
1. ผลกำรประเมิน
สมรรถนะผู ้เรียน
2. กิจกรรมเสริมในแต่ละ
กลุม่ สำระ

ประเด็นพิจารณา

5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ร้อยละ 73.67 ผูเ้ รียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน
- สำร สสท.
- กำรสร้ำงชิ้นงำนเนื่อง
ในวันสำคัญ
- กำรแข่งขันกำรตอบ
ปัญหำคณิตคิดเร็วจำก
คอมพิวเตอร์
-เกมกำรค้นหำคำศัพท์
จำกคอมพิวเตอร์
- กำรตอบปัญหำโดยใช้
โปรแกรม KAHOOD ,
QUIZIZZ
-กำรฝึ กพิมพ์จำก
คอมพิวเตอร์
1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เข ้ำรับกำรทดสอบประเมิน เฉลีย่ 9 กลุม่ สำระ
9 กลุม่ สำระ
2. ผลกำรสอบ
2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1 เข ้ำ - RT
รับกำรทดสอบประเมินผล - NT
RT
- O-NET
3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.3 เข ้ำ
รับกำรทดสอบประเมินผล
NT
4. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.6 เข ้ำ
รับกำรทดสอบประเมินผล
O-NET

ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
6. มีควำมรูท้ กั ษะพื้นฐำน ร้อยละ 96.07 ของผูเ้ รียนมี 1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.3-6
และเจตคติท่ดี ตี ่องำนอำชีพ ควำมรู ้ ทักษะและเจตคติท่ี ปฏิบตั ิโครงกำรทักษะชีวติ
ดีต่องำนอำชีพ
2. ผู ้เรียนในระดับชัน้ ป.6
เข ้ำสอบเรียนต่อในระดับชัน้
ม.1
3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
ปฏิบตั ิกำรสำรวจอำชีพใน
ชุมชน
รำยละเอียดที่ 1.2
1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เข ้ำรับกำรประเมิน
1. มีคุณลักษณะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่ำนิยมที่ดตี ำมที่
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี 2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
สถำนศึกษำกำหนด
คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ปฏิบตั ิกิจกรรมส่งเสริม
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด คุณธรรมจริยธรรม
3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
ปฏิบตั ิกิจกรรมจิต
สำธำรณะ
2. มีควำมภำคภูมใิ จใน
ร้อยละ 100 ของผู ้เรียนมี 1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ประถมปี
ท้องถิ่น และควำมเป็ นไทย ควำมภำคภูมใิ จในท้องถิ่น ที่ 1-6 ปฏิบตั ิกจิ กรรม
และควำมเป็ นไทย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ประถมปี
ที่ 1-6 ปฏิบตั ิกจิ กรรม
พัฒนำผู ้เรียน

หลักฐาน
1. ผลกำรประเมินโครงกำร
ทักษะชีวติ
2. ผลกำรสอบเข ้ำเรียนต่อ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1
3. ผลกำรดำเนินงำนโดย
กำรสำรวจอำชีพในชุมชน

1. ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ผูป้ กครอง, ครู, นักเรียน)
2. ผลกำรประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. แบบบันทึกจิตสำธำรณะ

1. ผลกำรประเมินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. ผลกำรประเมินกิจกรรม
พัฒนำผู ้เรียน

ประเด็นพิจารณา
3. ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำง และ
หลำกหลำย

4. มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 98.51 ของผูเ้ รียน
ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำง และ
หลำกหลำย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้เรียนระดับ ป.4-6
ปฏิบตั ิกิจกรรมกำรเข ้ำค่ำย
ลูกเสือ- เนตรนำรี
2. ผู ้เรียนชัน้ ป.1-6 ปฏิบตั ิ
พิธีกรรมทำงศำสนำทุกเช้ำ
วันศุกร์ (พุทธ-อิสลำม)
3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.5-6
ปฏิบตั ิกำรอบรมพัฒนำจิต
ณ วัดพระรำมเก้ำกำญจนำ
ภิเษก
ร้อยละ 96.22 ของผูเ้ รียนมี 1. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิต เข ้ำร่วมทดสอบกำรประเมิน
สังคม
สมรรถภำพทำงร่ำงกำยจำก
กรมพลศึกษำ
2. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
ปฏิบตั ิกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้ำนสือ่ เสพติดวันงดสูบ
บุหรี่โลก D.A.R.E.
3. ผู ้เรียนระดับชัน้ ป.1-6
รับกำรตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำย/ฟัน

หลักฐาน
1. ผลกำรประเมินกิจกรรม
กำรเข ้ำค่ำยลูกเสือ-เนตร
นำรี
2. กิจกรรมพิธกี รรมทำง
ศำสนำทุกเช้ำวันศุกร์
(พุทธ-อิสลำม)
3. ผลกำรประเมินอบรม
พัฒนำจิต

1. ผลกำรประเมินดัชนีมวล
กำยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ท่ี 1-6
2. ผลกำรประเมิน
สมรรถภำพผู ้เรียนประจำปี
3. ผลกำรประเมินกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนสิ่ง
เสพติด
วันงดสูบบุหรี่โลก
D.A.R.E.
4. ผลกำรตรวจสุขภำพ
ร่ำงกำย/ฟัน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร

คาอธิบายและประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เป็ นกำรจัดระบบบริ หำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีก ำรก ำหนดเป้ ำหมำย
วิสยั ทัศน์และพันธกิจอย่ำงชัดเจน สำมำรถดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้ รียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในทุกกลุ่มเป้ ำหมำย จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำครู และบุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ เพื่อ สนับ สนุ น กำรบริ ห ำรจัด กำรและกำรเรี ย นรู ร้ ว มทั้ง จัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถำนศึกษำกำหนดเป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่ น วัตถุประสงค์ของแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด รวมทัง้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ประเด็นพิจารณา
2.1.1 แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึก ษำของสถำนศึก ษำและค่ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
2.1.2 ประชุมปฏิบตั ิกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
พร้อมเอกสำรดำเนินงำน
2.1.3 กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคม
สตรีไทย โดยใช้ข ้อมูลผลกำรประเมินมำตรฐำนย้อนหลัง 3 ปี และรำยงำนผลกำรประเมิน
ภำยนอกรอบ 3 เป็ นแนวทำงกำหนดค่ำเป้ ำหมำย (1.1 , 1.2 )
2.1.4 จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผูป้ กครองทุกชัน้ เรียน
เพื่อนำข ้อคิดเห็นมำพัฒนำงำนของโรงเรียน (1.3)
2.1.5 มีก ำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ย น มีวำระ เพื่อ พิจำรณำ เรื่ อง
ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรี ไทย
(1.4)
2.1.6 มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียน
สมำคมสตรี ไทย ในช่อ งทำงต่ ำ ง ๆ เช่น เว็บไซต์ วำรสำร และชี้แจงในที่ประชุมกำร
ปฐมนิเทศผูป้ กครอง (1.3 , 1.5)
2.1.7 มีกำรประชุมมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของโรงเรียนให้ครู บุคลำกรและ
ผูเ้ กี่ยวข ้อง ดำเนินงำนตำมที่กำหนดไว้
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คาอธิบายและประเด็นพิจารณา
2.1.8 มีกำรประชุมวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย สภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของโรงเรียน
2.1.9 กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำยด้ำนต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ ำยมี ส่วน
ร่วม (1.4)
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็ นระบบ ทัง้
ในส่วนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรนำแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำกำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรนำขอ้ มูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผูท้ ่ี
เกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วมวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำร
จัดกำรศึกษำ
ประเด็นพิจารณา
2.2.1 สถำนศึกษำใช้ระบบจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เป็ นระยะทุก
3 ปี (2.1)
2.2.2 สถำนศึกษำทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี กำรศึกษำ/ปฏิทนิ งำนประจำปี
(2.5)
2.2.3 สถำนศึกษำใช้ระบบ PDCA ในกำรดำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน
(2.4)
2.2.4 สถำนศึกษำมีระบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู ้ รวบรวม
ข ้อมูลเพือ่ ทำสำรสนเทศของโรงเรียน และนำไปใช้พฒั นำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ (2.2)
2.2.5 สถำนศึกษำใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนำ และแก้ปญั หำให้กบั ผูเ้ รียน
(2.4)
2.2.6 สถำนศึกษำจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพือ่ สนับสนุนให้ครูจดั ทำสือ่
อุปกรณ์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนอย่ำงเพียงพอ
2.2.7 สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำทิ ทุนกำรศึกษำ จัดแนะ
แนวเพื่อกำรศึกษำต่อชัน้ ม. 1 กำรตรวจด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน กำรให้
ภูมคิ มุ ้ กันโรค กำรจัดครูเป็ นเวรดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริมกำรทำ
ประกันอุบตั ิเหตุตำมควำมสมัครใจ (2.3)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (ต่อ)
มาตรฐาน

คาอธิบายและประเด็นพิจารณา
2.2.8 สถำนศึกษำจัดหำบุคลำกรครูเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สอนตรงตำม
วุฒกิ ำรศึกษำ มีวุฒทิ ำงกำรศึกษำไม่ตำ่ กว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำปริญญำตรี และ
มีใบประกอบวิชำชีพครู (2.3)
2.3 ด าเนิ นงานพัฒ นาวิชาการที่เ น้นคุณ ภาพผู เ้ รี ยนรอบด้า นตามหลัก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
สถำนศึก ษำบริหำรจัดกำรเกี่ย วกับงำนวิชำกำร ทัง้ ด้ำ นกำรพัฒนำหลักสูตร
กิจ กรรมเสริ มหลัก สู ตรที่เ น้นคุณภำพผู เ้ รี ย นรอบด้ำ นเชื่อ มโยงวิถีชีวิตจริ ง และ
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ ำหมำย รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุม่ ที่เรียนแบบควบ
รวมหรือกลุม่ ที่เรียนร่วมด้วย
ประเด็นพิจารณา
2.3.1 จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลักสูตรแกนกลำงพุทธศักรำช
2551 ฉบับปรับปรุง 2560 (3.1)
2.3.2 จัดทำหลักสูตรครบ 9 กลุม่ สำระ (3.1 , 3.4)
2.3.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำรให้กบั นักเรียนทุกคน อำทิ กำรทำ
โครงงำน กิจกรรมเสริมทักษะทำงภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน STEM SMT
STEAM (3.2)
2.3.4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำผูเ้ รียนให้กบั นักเรียนทุกคน
อำทิ กิจกรรมบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษำ
กิจกรรมชมรม กิจกรรมเข ้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมดนตรี (3.3)
2.3.5 มีกำรออกแบบกำรจัดแผนกำรจัดกำรเรียนรู ค้ รบทัง้ 9 กลุ่มสำระ โดย
เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ใ้ ห้มคี วำมหลำกหลำย
2.3.6 มีกำรนิเทศ กำกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู ้ และกำรนำแผนกำรจัดกำร
เรียนรูไ้ ปใช้ในชัน้ เรียนทัง้ 9 กลุม่ สำระ
2.3.7 มีก ำรประเมิน หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ น ำผลไปพัฒ นำปรับ ปรุ ง
หลักสูตรทุกสิ้นปี กำรศึกษำ (3.5)
2.3.8 มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผู ป้ กครอง นักเรียน
เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (3.5)
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มาตรฐาน

คาอธิบายและประเด็นพิจารณา
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนำครู บุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพและจัดให้มชี มุ ชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา
2.4.1 สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเข ้ำรับกำรอบรมศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ไม่ตำ่ กว่ำ 20 ชัว่ โมงต่อปี (4.1)
2.4.2 สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูทำวิจยั เพื่อพัฒนำงำนตนเอง ปี กำรศึกษำละ 1
เรื่อง
2.4.3 สถำนศึกษำเชิญวิทยำกรภำยนอกเขำ้ มำจัดกิ จกรรมให้ควำมรูแ้ ก่ครู และ
นักเรียนไม่นอ้ ยกว่ำ 10 ครัง้ ต่อปี กำรศึกษำ (4.3)
2.4.4 ครูมกี ำรประชุมกลุม่ เพื่อร่วมกันศึกษำพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และ
หำแนวทำงช่วยเหลือ พัฒนำนักเรียนที่มปี ญั หำกำรเรียนและปัญหำอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม (4.2) , (4.5)
2.4.5 จัดให้มกี ำรแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ำงวิชำกำรจำกกำรเข ้ำรับกำรอบรม
(4.2) , (4.5)
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
สถำนศึกษำจัดสภำพแวดลอ้ มทำงกำยภำพทัง้ ภำยในและภำยนอกห้องเรียน
และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ และมีควำมปลอดภัย
ประเด็นพิจารณา
2.5.1 สถำนศึกษำมีส่อื Smart Classroom เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรียนรู ้
ในห้องเรียนทุกชัน้ เรียน (5.1)
2.5.2 มีกำรจัดป้ ำยนิเทศควำมรูภ้ ำยในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน (5.1)
2.5.3 มีกำรจัดภูมทิ ศั น์เพื่อกำรเรียนรู ้ อำทิ ติดป้ ำยชื่อพืชในโรงเรียน
มีมมุ พืชสวนครัว (5.2)
2.5.4 มีกำรปรับภูมทิ ศั น์รอบรัว้ โรงเรีย นให้สะอำด และส่งเสริมควำมรู เ้ รื่ อ ง
อำเซียน/วัฒนธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจั จุบนั (5.2)
2.5.5 มีกำรจัดครู เวรดู แลควำมปลอดภัยในโรงเรียนทัง้ ช่วงเช้ำ กลำงวัน เย็น
และวันหยุดเสำร์-อำทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ (5.4)
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คาอธิบายและประเด็นพิจารณา
2.5.6 มีสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อให้นกั เรียนได้ออกกำลังตำม
ควำมเหมำะสม (5.3) , (5.5)
2.5.7 มีมมุ อ่ำนหนังสือนอกชัน้ เรียน (5.3) , (5.5)
2.5.8 มีหอ้ งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ ที่จ ำเป็ นสำหรับกำรปฐม
พยำบำล (5.4)
2.5.9 มีพ้นื ที่ใช้สอยตำมกิจวัตรประจำวันอย่ำงเพียงพอ ได้แก่หอ้ งอำหำร
ห้องสุขำ อ่ำงล ้ำงมือ (5.4)
2.5.10 มีกำรดำเนินงำนด้วยระบบป้ องกันเหตุฉุกเฉิน กำรป้ องกันอัคคีภยั
ซ้อมกำรอพยพหนีไฟ ทุกปี กำรศึกษำ (5.4)
2.5.11 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ ด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรจัดสภำพแวดลอ้ มเพื่อ
ควำมปลอดภัย ทุกปี กำรศึกษำ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่เี หมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ
ประเด็นพิจารณา
2.6.1 มีงบประมำณสนับสนุนกำรจัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
(6.5)
2.6.2 มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศทุกชัน้ เรียน (6.2)
2.6.3 มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีในห้องประกอบ อำทิ ห้องสมุด ห้องประชุม
(6.4)
2.6.4 สถำนศึ ก ษำมี Website Facebook Line เพื่อ ใช้ส่ือ สำรแลกเปลี่ย น
เรียนรูร้ ะหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน (6.3)
2.6.5 ผูเ้ รียนสร้ำงสรรค์ช้นิ งำนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (6.2)
2.6.6 มีกำรบันทึกข ้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับนักเรียน (6.1)

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
สถำนศึก ษำก ำหนดเป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์
ยอดเยี่ยม
และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล ้องกับบริบท
ดีเลิศ
ของสถำนศึ ก ษำ ควำมต้อ งกำรของชุม ชน
ดี
ท้อ งถิ่ น วัต ถุ ป ระสงค์ข องแผนกำรศึ ก ษำ
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 7-8 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 5-6 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 3-4 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 2 ข ้อ

แห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด
รวมทัง้ ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงของสังคม
 1. แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำและค่ ำ เป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
 2. ประชุ ม ปฏิ บ ัติ ก ำรจัด ท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย พร้อม
เอกสำรดำเนินงำน
 3. ก ำหนดค่ ำ เป้ ำหมำยควำมสำเร็ จ ของ
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรีย นสมำคมสตรี
ไทย โดยใช้ข อ้ มูลผลกำรประเมินมำตรฐำน
ย้อนหลัง 3 ปี และรำยงำนผล
กำรประเมิน ภำยนอกรอบ 3 เป็ นแนวทำง
กำหนดค่ำเป้ ำหมำย
 4. จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจและ
ควำมต้องกำรของผู ้ปกครองทุกชัน้ เรียน เพื่อนำ
ข ้อคิดเห็นมำพัฒนำงำนของโรงเรียน
 5. มีก ำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ห ำร
โรงเรี ย น มีวำระ เพื่อ พิจ ำรณำเรื่ อ งประกำศ
ม ำ ต ร ฐ ำน กำร ศึ ก ษำ แล ะ ค่ ำ เป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย

2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
 6. มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ค่ ำ เป้ ำหมำยควำมสำเร็ จของโรงเรี ย นสมำคม
สตรี ไทย ในช่อ งทำง ต่ ำ ง ๆ เช่น เว็บ ไซต์
วำรสำร และชี้แจงในที่ป ระชุมกำรปฐมนิเทศ
ผูป้ กครอง
 7. มี ก ำรประชุ ม มอบหมำยโครงกำร
กิจกรรมงำนของโรงเรีย นให้ครู บุคลำกรและ
ผูเ้ กี่ยวข ้อง ดำเนินงำนตำมที่กำหนดไว้
 8. มีกำรประชุมวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของโรงเรียน
 9. ก ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย
ด้ำนต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำอย่ำงเป็ นระบบ ทัง้ ในส่วนกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำร
นำแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมี
กำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒ นำงำนอย่ ำ งต่ อเนื่ อง มี ก ำรบริ ห ำร
อัตรำกำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน
กำรนำข ้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผูท้ ่ี
เกี่ยวขอ้ งทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วมวำงแผน ปรับปรุง
พัฒ นำ และร่ ว มรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกำรจั ด
กำรศึกษำ
 1. สถำนศึก ษำใช้ระบบจัดท ำแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ เป็ นระยะทุก 3 ปี
 2. สถำนศึกษำทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
กำรศึกษำ/ปฏิทนิ งำนประจำปี
 3. สถำนศึ ก ษำใช้ร ะบบ PDCA ในกำร
ดำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน
 4. สถำนศึกษำมีระบบติดตำมงำน และกำร
นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู ้ รวบรวมขอ้ มูลเพื่อทำ
สำรสนเทศของโรงเรียน และนำไปใช้พฒั นำงำน
ให้มปี ระสิทธิภำพ
 5. สถำนศึ ก ษำใช้ร ะบบ PLC ส่ ง เสริ ม
พัฒนำ และแก้ปญั หำให้กบั ผูเ้ รียน
 6. สถำนศึกษำจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุ นให้ครู จดั ทำสื่อ อุปกรณ์ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนอย่ำงเพียงพอ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 7 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 6 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 5 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้เพียง 4 ข ้อ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
 7. สถำนศึ ก ษำมีร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลือ
นัก เรี ย น อำทิ ทุ นกำรศึกษำ จัดแนะแนวเพื่อ
กำรศึก ษำต่ อ ชัน้ ม. 1 กำรตรวจด้ำ นสุขภำพ
อนำมัยของนักเรียน กำรให้ภูมคิ ุม้ กันโรค กำร
จัดครู เป็ นเวรดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียน
ส่งเสริมกำรทำประกันอุบตั ิเหตุตำมควำมสมัคร
ใจ
 8. สำนศึกษำจัดหำบุคลำกรครูเพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียน สอนตรงตำมวุฒิกำรศึกษำ มี
วุฒิทำงกำรศึก ษำไม่ตำ่ กว่ำ ปริ ญ ญำตรี หรื อ
เทียบเท่ำปริญญำตรี และมี
ใบประกอบ
วิชำชีพครู

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

2.3 ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ประเด็นพิจารณา
สถำนศึ ก ษำบริ ห ำรจัด กำรเกี่ ย วกับ งำน
วิชำกำร ทัง้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรม
เสริ มหลัก สู ตรที่เ น้นคุณภำพผู เ้ รี ย นรอบด้ำน
เชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิ ต จริ ง และครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้ ำหมำย รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เ รี ย น
ร่วมด้วย
 1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของ
หลัก สู ตรแกนกลำง พุท ธศัก รำช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560
 2. จัดทำหลักสูตรครบ 9 กลุม่ สำระ
 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนวิชำกำร
ให้ก ับ นัก เรี ย นทุ ก คน อำทิ กำรท ำโครงงำน
กิจกรรมเสริมทักษะทำงภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน STEM SMT STEAM

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 7 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 6 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำจำนวน 5 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้เพียง 4 ข ้อ

2.3 ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
 4. จัด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รด้ำ นกำร
พัฒ นำผู เ้ รี ย นให้ก ับ นัก เรี ย นทุ ก คน อำทิ
กิจ กรรมบู รณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง กิจ กรรมทัศนศึกษำ กิจ กรรม
ชมรม กิ จ กรรมเข ำ้ ค่ ำ ยลู ก เสื อ -เนตรนำรี
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ดนตรี
 5. มีกำรออกแบบกำรจัดแผนกำรจัดกำร
เรี ย นรู ค้ รบทัง้ 9 กลุ่มสำระ โดยเน้นกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้มคี วำมหลำกหลำย
 6. มีก ำรนิเ ทศ ก ำกับ กำรจัดท ำแผนกำร
เรียนรู ้ และกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู ไ้ ปใช้
ในชัน้ เรียนทัง้ 9 กลุม่ สำระ
 7. มีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อ
น ำผลไปพัฒ นำปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รทุ ก สิ้น ปี
กำรศึกษำ
 8. มีก ำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำม
ต้อ งกำรของผู ป้ กครอง นัก เรี ย น เพื่อ พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนำครู
ยอดเยี่ยม
บุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและจัด
ดีเลิศ
ให้มีชุมชนกำรเรี ย นรู ท้ ำงวิชำชีพ มำใช้ในกำร
ดี
พัฒนำงำนและกำรเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ปำนกลำง
 1. สถำนศึ ก ษำส่ ง ครู ทุ ก คนเข ำ้ รับ กำร
กำลังพัฒนำ
อบรมศึก ษำดู งำน เพื่อ เพิ่มพู นควำมรู ้ ควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ไม่ตำ่ กว่ำ 20 ชัว่ โมงต่อปี
 2. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครู ทำวิจยั เพื่อ
พัฒนำงำนตนเอง ปี กำรศึกษำละ 1 เรื่อง
 3. สถำนศึกษำเชิญวิทยำกรภำยนอกเข ้ำมำ
จัดกิจ กรรมให้ควำมรู แ้ ก่ ครู และนัก เรี ย นไม่
น้อยกว่ำ 10 ครัง้ ต่อปี กำรศึกษำ
 4. ครู มกี ำรประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษำ
พฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหำแนวทำง
ช่วยเหลือ พัฒนำนักเรียนที่มีปญั หำกำรเรียน
และปัญหำอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
 5. จัด ให้มีก ำรแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ท้ ำง
วิชำกำรจำกกำรเข ้ำรับกำรอบรม

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำได้ 4 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำได้ 3 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำได้ 2 ข ้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นพิจำรณำได้ 1 ข ้อ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ยอดเยี่ยม
ทั้ง ภำยในและภำยนอกห้อ งเรี ย น และ
ดีเลิศ
สภำพแวดลอ้ มทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
ดี
เรียนรู ้ และมีควำมปลอดภัย
ปำนกลำง
 1. สถำนศึ ก ษำมีส่ือ Smart Classroom
กำลังพัฒนำ
เพื่อ ใช้เ ป็ นแหล่งเรี ย นรู ้ ในห้อ งเรี ย นทุ ก ชัน้
เรียน
 2. มีก ำรจัด ป้ ำยนิ เ ทศควำมรู ภ้ ำยในชัน้
เรียนและนอกชัน้ เรียน
 3. มีก ำรจัดภูมิทศั น์เ พื่อ กำรเรี ยนรู ้ อำทิ
ติดป้ ำยชื่อพืชในโรงเรียน มีมมุ พืชสวนครัว
 4. มีก ำรปรับ ภูมิท ศั น์ร อบรัว้ โรงเรี ยนให้
สะอำด และส่ ง เสริ ม ควำมรู เ้ รื่ อ งอำเซีย น/
วัฒนธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจั จุบนั
 5. มีกำรจัดครู เวรดูแลควำมปลอดภัย ใน
โรงเรียนทัง้ ช่วงเช้ำ กลำงวัน เย็น และวันหยุด
เสำร์-อำทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. มีสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล
เพื่อให้นกั เรียนได้ออกกำลังตำมควำมเหมำะสม
 7. มีมมุ อ่ำนหนังสือนอกชัน้ เรียน
 8. มีหอ้ งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็ นสำหรับกำรปฐมพยำบำล
 9. มีพ้นื ที่ใช้สอยตำมกิจวัตรประจำวันอย่ำง
เพียงพอ ได้แก่หอ้ งอำหำร ห้องสุขำ อ่ำงล ้ำงมือ
 10. มีกำรดำเนินงำนด้วยระบบป้ องกันเหตุ
ฉุกเฉิน กำรป้ องกันอัคคีภยั ซ้อมกำรอพยพหนี
ไฟ ทุกปี กำรศึกษำ
 11. มีก ำรปรับ ปรุ ง /พัฒ นำ ด้ำ นอำคำร
สถำนที่ กำรจัด สภำพแวดล อ้ มเพื่ อ ควำม
ปลอดภัย ทุกปี กำรศึกษำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ครบทุกข้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 9 – 10 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 7 - 8 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 5 - 6 ข้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้นอ้ ยกว่ำ 4 ข ้อ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำ
และกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ใน
กำรบริ ห ำรจัด กำรและกำรจัด กำรเรี ย นรู ท้ ่ี
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ
 1. มีงบประมำณสนับ สนุ นกำรจัดหำสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
 2. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทุกชัน้ เรียน
 3. มีบ นั ทึก กำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีใ นห้อ ง
ประกอบ อำทิ ห้องสมุด ห้องประชุม
 4. สถำนศึ ก ษำมี Website Facebook
Line เพื่อใช้ส่อื สำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่ำ ง
บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
 5. ผู เ้ รี ย นสร้ำ งสรรค์ ช้ ิ นงำนโดยใช้
คอมพิวเตอร์
 6. มีกำรบันทึกข ้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับ
นักเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปำนกลำง
กำลังพัฒนำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำครบทุกข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 5 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 4 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 3 ข ้อ
ดำเนินงำนตำมประเด็นพิจำรณำได้ 2 ข ้อ

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของรายละเอียดและค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ระดับ

ผลกำรประเมิน 3 ปียอ้ นหลัง
ยอดเยี่ยม
2550
2555
2558
ได้มำตรฐำน
ดีมำก
ดีมำก
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นพิจารณา
1. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
2. ประชุมปฏิบตั ิ ก ำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึก ษำของโรงเรี ย นสมำคมสตรีไทย
พร้อมเอกสำรดำเนินงำน
3. กำหนดค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคม
สตรีไทย โดยใช้ขอ้ มูลผลกำรประเมินมำตรฐำนย้อนหลัง 3 ปี และรำยงำนผลกำร
ประเมินภำยนอกรอบ 3 เป็ นแนวทำงกำหนดค่ำเป้ ำหมำย
4. จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผูป้ กครองทุกชัน้ เรียน
เพื่อนำข ้อคิดเห็นมำพัฒนำงำนของโรงเรียน
5. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีวำระ เพื่อพิจำรณำเรื่องประกำศ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
6. มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรีย น
สมำคมสตรีไทย ในช่องทำง ต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ วำรสำร และชี้แจงในที่ประชุมกำร
ปฐมนิเทศผูป้ กครอง
7. มีกำรประชุมมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของโรงเรียนให้ครู บุคลำกรและ
ผูเ้ กี่ยวข ้อง ดำเนินงำนตำมที่กำหนดไว้
8. มีก ำรประชุมวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อ ย สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
โรงเรียน
9. กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำยด้ำนต่ำง ๆ โดยทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำใช้ระบบจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เป็ นระยะทุก 3 ปี
2. สถำนศึกษำทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี กำรศึกษำ/ปฏิทนิ งำนประจำปี
3. สถำนศึกษำใช้ระบบ PDCA ในกำรดำเนินทุกโครงงำน/กิจกรรม/งำน
4. สถำนศึกษำมีระบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู ้ รวบรวมข ้อมูล
เพื่อทำสำรสนเทศของโรงเรียน และนำไปใช้พฒั นำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
5. สถำนศึกษำใช้ระบบ PLC ส่งเสริมพัฒนำ และแก้ปญั หำให้กบั ผูเ้ รียน
6. สถำนศึกษำจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนให้ครูจดั ทำสื่อ อุปกรณ์ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนอย่ำงเพียงพอ
7. สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อำทิ ทุนกำรศึกษำ จัดแนะแนวเพื่อ
กำรศึกษำต่อชัน้ ม. 1 กำรตรวจด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน กำรให้ภูมคิ มุ ้ กันโรค
กำรจัดครู เป็ นเวรดูแลควำมปลอดภัย ของนักเรียน ส่งเสริมกำรทำประกันอุบตั ิเหตุ
ตำมควำมสมัครใจ
8. สำนศึกษำจัดหำบุคลำกรครูเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สอนตรงตำมวุฒิ
กำรศึกษำ มีวุฒทิ ำงกำรศึกษำไม่ตำ่ กว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำปริญญำตรี และมี
ใบประกอบวิชำชีพครู
2.3 ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้าน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่ เป้ ำหมำย
ประเด็นพิจารณา
1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลักสูตรแกนกลำง พุทธศักรำช 2551
ฉบับปรับปรุง 2560
2. จัดทำหลักสูตรครบ 9 กลุม่ สำระ
3. จัดกิจ กรรมเสริ มหลัก สู ต รด้ำ นวิชำกำรให้ก บั นักเรี ย นทุก คน อำทิ กำรทำ
โครงงำน กิจกรรมเสริมทักษะทำงภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน STEM SMT
STEAM
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำผูเ้ รีย นให้กบั นักเรีย นทุกคน อำทิ
กิจ กรรมบูร ณำกำรหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง กิจ กรรมทัศนศึกษำ
กิ จ กรรมชมรม กิ จ กรรมเข ำ้ ค่ ำ ยลู ก เสือ -เนตรนำรี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมดนตรี
5. มีกำรออกแบบกำรจัดแผนกำรจัดกำรเรียนรูค้ รบทัง้ 9 กลุม่ สำระ โดยเน้นกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้มคี วำมหลำกหลำย

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
6. มีกำรนิเทศ กำกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู ้ และกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
ไปใช้ในชัน้ เรียนทัง้ 9 กลุม่ สำระ
7. มีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อนำผลไปพัฒนำปรับปรุง หลักสูตรทุก
สิ้นปี กำรศึกษำ
8. มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของผูป้ กครอง นักเรียน เพือ่
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำส่งครูทุกคนเข ้ำรับกำรอบรมศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ไม่ตำ่ กว่ำ 20 ชัว่ โมงต่อปี
2. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูทำวิจยั เพื่อพัฒนำงำนตนเอง ปี กำรศึกษำละ 1 เรื่อง
3. สถำนศึก ษำเชิญวิท ยำกรภำยนอกเขำ้ มำจัดกิจ กรรมให้ควำมรู แ้ ก่ ครู และ
นักเรียนไม่นอ้ ยกว่ำ 10 ครัง้ ต่อปี กำรศึกษำ
4. ครู มกี ำรประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษำพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน และหำ
แนวทำงช่วยเหลือ พัฒนำนักเรียนที่มปี ญั หำกำรเรียนและปัญหำอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม
5. จัดให้มกี ำรแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ำงวิชำกำรจำกกำรเข ้ำรับกำรอบรม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำมีส่อื Smart Classroom เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรียนรู ้ ในห้องเรียน
ทุกชัน้ เรียน
2. มีกำรจัดป้ ำยนิเทศควำมรูภ้ ำยในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
3. มีกำรจัดภูมทิ ศั น์เพื่อกำรเรียนรู ้ อำทิ ติดป้ ำยชื่อพืชในโรงเรียน มีมมุ พืชสวน
ครัว
4. มีกำรปรับภูมทิ ศั น์รอบรัว้ โรงเรียนให้สะอำด และส่งเสริมควำมรูเ้ รื่องอำเซีย น/
วัฒนธรรมไทย/เหตุกำรณ์ปจั จุบนั
5. มีกำรจัดครู เวรดูแลควำมปลอดภัยในโรงเรียนทัง้ ช่วงเช้ำ กลำงวัน เย็น และ
วันหยุดเสำร์-อำทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
6. มีสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อให้นกั เรียนได้ออกกำลังตำมควำม
เหมำะสม
7. มีมมุ อ่ำนหนังสือนอกชัน้ เรียน

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณาและเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
8. มีหอ้ งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็ นสำหรับกำรปฐมพยำบำล
9. มีพ้ นื ที่ใช้สอยตำมกิจวัตรประจำวันอย่ำงเพียงพอ ได้แก่หอ้ งอำหำร ห้องสุขำ
อ่ำงล ้ำงมือ
10. มีกำรดำเนินงำนด้วยระบบป้ องกันเหตุฉุกเฉิน กำรป้ องกันอัคคีภยั ซ้อมกำร
อพยพหนีไฟ ทุกปี กำรศึกษำ
11. มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ ด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรจัดสภำพแวดลอ้ มเพื่อควำม
ปลอดภัย ทุกปี กำรศึกษำ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
1. มีงบประมำณสนับสนุนกำรจัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
2. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศทุกชัน้ เรียน
3. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีในห้องประกอบ อำทิ ห้องสมุด ห้องประชุม
4. สถำนศึก ษำมี Website Facebook Line เพื่อ ใช้ส่ือ สำรแลกเปลี่ย นเรียนรู ้
ระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน
5. ผูเ้ รียนสร้ำงสรรค์ช้นิ งำนโดยใช้คอมพิวเตอร์
6. มีกำรบันทึกข ้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับนักเรียน

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อกาหนดเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
รายละเอียดที่ 2.1 มีเป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
มีเป้ ำหมำย
สถำนศึ ก ษำก ำหนด
1. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
วิสยั ทัศน์และ เป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์ และ สถำนศึ ก ษำและค่ ำ เป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จ ของโรงเรี ย น
พันธกิจที่
พัน ธกิ จ ไว้อ ย่ ำ งชัด เจน สมำคมสตรีไทย
สถำนศึกษำ
สอดคลอ้ งกับบริบทของ
2. ประชุมปฏิบ ตั ิก ำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
กำหนดชัดเจน ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ค ว ำ ม โรงเรียนสมำคมสตรีไทย พร้อมเอกสำรดำเนินงำน
ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ชุ ม ช น
3. ก ำหนดค่ ำ เป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จ ของมำตรฐำน
ท้อ งถิ่ น วัต ถุ ป ระสงค์ กำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรี ไทย โดยใช้ขอ้ มูลผล
ข อ ง แ ผ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ กำรประเมินมำตรฐำนย้อนหลัง 3 ปี และรำยงำนผลกำร
แห่ ง ชำติ นโยบำยของ ประเมินภำยนอกรอบ 3 เป็ นแนวทำงกำหนดค่ำเป้ ำหมำย
รัฐบำลและของต้นสังกัด
4. จัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำร
ร ว ม ทั้ ง ทั น ต่ อ ก ำ ร ของผูป้ กครองทุกชัน้ เรียน เพื่อนำข ้อคิดเห็นมำพัฒนำงำน
เปลีย่ นแปลงของสังคม ของโรงเรียน
5. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีวำระ
เพื่อ พิจ ำรณำเรื่ อ งประกำศมำตรฐำนกำรศึก ษำ และค่ ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
6. มีกำรประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย ในช่องทำงต่ำง ๆ
เช่น เว็บไซต์ วำรสำร และชี้แจงในที่ประชุมกำรปฐมนิ เทศ
ผูป้ กครอง
7. มีกำรประชุมมอบหมำยโครงกำร กิจกรรมงำนของ
โรงเรียนให้ครู บุคลำกรและผูเ้ กี่ยวขอ้ ง ดำเนินงำนตำมที่
กำหนดไว้
8. มีกำรประชุมวิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย สภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรของโรงเรียน
9. กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำยด้ำนต่ำง ๆ
โดยทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วม

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
สถำนศึกษำ
มีเป้ ำหมำย
วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจที่
สถำนศึกษำ
กำหนด และ
ดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ
ครบทัง้ 9 ข ้อ

รายละเอียดที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
มีระบบ
บริหำรจัดกำร
คุณภำพ
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

คาอธิบาย
สถำนศึ ก ษำสำมำรถ
บริ ห ำรจัด กำรคุ ณ ภำพ
ของสถำนศึกษำอย่ำงเป็ น
ระบบ ทั้ง ในส่ ว นกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ กำรนำ
แผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำมีกำร
ติ ด ต ำ ม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
มีก ำรบริ ห ำรอัต รำก ำลัง
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ย น มี ร ะบบกำร
นิ เ ทศภำยใน กำรน ำ
ขอ้ มูลมำใช้ในกำรพัฒนำ
บุ ค ล ำ ก ร แ ล ะ ผู ้ ที่
เกี่ย วขอ้ งทุ ก ฝ่ ำยมีส่ ว น
ร่ ว มวำงแผน ปรับ ปรุ ง
พั ฒ น ำ แ ล ะ ร่ ว ม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำ

ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำใช้ระบบจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
เป็ นระยะทุก 3 ปี
2. สถำนศึกษำทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี กำรศึกษำ/
ปฏิทนิ งำนประจำปี
3. สถำนศึ ก ษำใช้ร ะบบ PDCA ในกำรด ำเนิ น ทุ ก
โครงงำน/กิจกรรม/งำน
4. สถำนศึกษำมีระบบติดตำมงำน และกำรนิเทศกำร
จัด กำรเรี ย นรู ้ รวบรวมข อ้ มูล เพื่อ ท ำสำรสนเทศของ
โรงเรียน และนำไปใช้พฒั นำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
5. สถำนศึ ก ษำใช้ร ะบบ PLC ส่ ง เสริ ม พัฒ นำ และ
แก้ปญั หำให้กบั ผูเ้ รียน
6. สถำนศึกษำจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุน
ให้ค รู จ ัด ท ำสื่อ อุ ป กรณ์ ใ ช้ใ นกำรจัด กำรเรี ย นรู ใ้ ห้แ ก่
นักเรียนอย่ำงเพียงพอ
7. สถำนศึก ษำมีร ะบบดู แลช่วยเหลือ นัก เรี ย น อำทิ
ทุนกำรศึกษำ จัดแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อชัน้ ม. 1 กำร
ตรวจด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน กำรให้ภูมคิ มุ ้ กันโรค
กำรจัดครูเป็ นเวรดูแลควำมปลอดภัยของนักเรียน ส่งเสริม
กำรทำประกันอุบตั ิเหตุตำมควำมสมัครใจ
8. สำนศึก ษำจัดหำบุคลำกรครู เ พีย งพอต่ อ จ ำนวน
นักเรียน สอนตรงตำมวุฒกิ ำรศึกษำ มีวุฒทิ ำงกำรศึกษำไม่
ต ำ่ กว่ ำ ปริ ญ ญำตรี หรื อ เทีย บเท่ ำ ปริ ญญำตรี และมีใ บ
ประกอบวิชำชีพครู

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
สถำนศึกษำมี
ระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำ โดย
ดำเนินงำน
ตำมประเด็น
พิจำรณำ
ครบทัง้ 8 ข ้อ

รายละเอียดที่ 2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรทีเ่ น้นคุณภำพผู ้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่ เป้ ำหมำย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
ดำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำร
ที่
เน้นคุณภำพ
ผูเ้ รียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ
และทุกกลุม่
เป้ ำหมำย

คาอธิบาย
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ บ ริ ห ำ ร
จัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร
ทัง้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร
กิจ กรรมเสริ มหลัก สู ต รที่
เน้น คุ ณ ภำพผู เ้ รี ย นรอบ
ด้ำ นเชื่อมโยง วิถีชีวิต
จริ ง และครอบคลุ ม ทุ ก
กลุม่ เป้ ำหมำย รวมถึงกำร
จัดกำรเรี ย นกำรสอนของ
กลุ่มที่เ รี ย นแบบควบรวม
หรือกลุม่ ที่เรียนร่วมด้วย

ประเด็นพิจารณา
1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของหลัก สูตร
แกนกลำงพุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560
2. จัดทำหลักสูตรครบ 9 กลุม่ สำระ
3. จัด กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ตรด้ำ นวิช ำกำรให้ก บั
นัก เรี ย นทุก คน อำทิ กำรท ำโครงงำน กิ จ กรรมเสริ ม
ทัก ษะทำงภำษำไทย ภำษำอัง กฤษ ภำษำจี น STEM
SMT STEAM
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำผูเ้ รียน
ให้ก ับ นัก เรี ย นทุ ก คน อำทิ กิ จ กรรมบู ร ณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษำ
กิ จ กรรมชมรม กิ จ กรรมเข ำ้ ค่ ำ ยลู ก เสื อ -เนตรนำรี
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมดนตรี
5. มีกำรออกแบบกำรจัดแผนกำรจัดกำรเรียนรูค้ รบ
ทัง้ 9 กลุ่มสำระ โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้มี
ควำมหลำกหลำย
6. มีกำรนิเทศ กำกับกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู ้ และ
กำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ปใช้ในชัน้ เรี ยนทัง้ 9 กลุ่ม
สำระ
7. มีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อนำผลไป
พัฒนำปรับปรุง หลักสูตรทุกสิ้นปี กำรศึกษำ
8. มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรของ
ผู ป้ กครอง นัก เรี ย น เพื่อ พัฒนำหลัก สู ตรสถำนศึกษำ
และกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำน
พัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพ
ผูเ้ รียนตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำ
และทุกกลุม่
เป้ ำหมำย
โดยดำเนินงำน
ตำมประเด็น
พิจำรณำ
ครบทัง้ 8 ข ้อ

รายละเอียดที่ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
คาอธิบาย
พัฒ นำครู และ
สถำนศึ ก ษำส่ ง เสริ ม
บุคลำกรให้มคี วำม ส นั บ ส นุ น พั ฒ น ำ ค รู
เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ท ำ ง บุ ค ล ำ ก ร ใ ห้ มี ค ว ำ ม
วิชำชีพ
เชี่ย วชำญทำงวิชำชีพ และ
จัด ให้มีชุม ชนกำรเรี ย นรู ้
ทำงวิ ช ำชี พ มำใช้ใ นกำร
พัฒนำงำนและกำรเรียนรู ้
ของผูเ้ รียน

ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึก ษำส่งครู ทุกคนเขำ้ รับกำรอบรม
ศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ ไม่ตำ่ กว่ำ 20 ชัว่ โมงต่อปี
2. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูทำวิจยั เพื่อพัฒนำ
งำนตนเอง ปี กำรศึกษำละ 1 เรื่อง
3. สถำนศึกษำเชิญวิทยำกรภำยนอกเข ้ำมำจัด
กิจกรรมให้ควำมรู แ้ ก่ครู และนักเรียนไม่นอ้ ยกว่ำ
10 ครัง้ ต่อปี กำรศึกษำ
4. ครู มีก ำรประชุม กลุ่ม เพื่อ ร่ ว มกัน ศึ ก ษำ
พฤติก รรมของนัก เรี ย นร่ วมกัน และหำแนวทำง
ช่วยเหลือ พัฒนำนักเรียนที่มปี ญั หำกำรเรียนและ
ปัญหำอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
5. จัดให้มกี ำรแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ำงวิชำกำร
จำกกำรเข ้ำรับกำรอบรม

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผูเ้ รียน
รอบด้ำน ตำม
หลักสูตร
สถำนศึกษำ
และทุก
กลุม่ เป้ ำหมำย
โดยดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ
ครบ
ทัง้ 8 ข ้อ

รายละเอียดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
คาอธิบาย
จัดสภำพแวดลอ้ ม
สถำนศึกษำจัด
ท ำ งก ำ ยภ ำพและ สภำพแวดล้อมทำง
สัง คมที่ เ อื้ อต่ อ กำร กำยภำพทัง้ ภำยใน
จัดกำรเรียนรู ้
และภำยนอก
ห้องเรียน และ
สภำพแวดล้อม
ทำงสังคม ที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู ้
และมีควำมปลอดภัย

ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำมีส่อื Smart Classroom เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู ้ ในห้องเรียนทุกชัน้ เรียน
2. มีก ำรจัดป้ ำยนิเ ทศควำมรู ภ้ ำยในชัน้ เรี ย นและ
นอกชัน้ เรียน
3. มีกำรจัดภูมทิ ศั น์เพื่อกำรเรียนรู ้ อำทิ ติดป้ ำยชื่อ
พืชในโรงเรียน มีมมุ พืชสวนครัว
4. มีกำรปรับภูมทิ ศั น์รอบรัว้ โรงเรียนให้สะอำด และ
ส่งเสริมควำมรู เ้ รื่องอำเซียน/วัฒนธรรมไทย/เหตุกำรณ์
ปัจจุบนั
5. มีกำรจัดครู เวรดูแลควำมปลอดภัยในโรงเรียนทัง้
ช่วงเช้ำ กลำงวัน เย็น และวันหยุดเสำร์-อำทิตย์/วันหยุด
นักขัตฤกษ์
6. มีสนำมฟุตบอลและสนำมบำสเกตบอล เพื่อให้
นักเรียนได้ออกกำลังตำมควำมเหมำะสม
7. มีมมุ อ่ำนหนังสือนอกชัน้ เรียน
8. มีหอ้ งพยำบำล อุปกรณ์ ยำและเวชภัณฑ์
ที่จำเป็ นสำหรับกำรปฐมพยำบำล
9. มีพ้นื ที่ใช้สอยตำมกิจวัตรประจำวันอย่ำงเพียงพอ
ได้แก่หอ้ งอำหำร ห้องสุขำ อ่ำงล ้ำงมือ
10. มีกำรดำเนินงำนด้วยระบบป้ องกันเหตุฉุก เฉิ น
กำรป้ องกัน อัค คี ภ ัย ซ้อ มกำรอพยพหนี ไ ฟ ทุ ก ปี
กำรศึกษำ
11. มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ ด้ำนอำคำรสถำนที่ กำร
จัดสภำพแวดล้อมเพือ่ ควำมปลอดภัย ทุกปี กำรศึกษำ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำนจัด
สภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำร
เรียนรูไ้ ด้ครบ
ทัง้ 11 ข ้อ

รายละเอียดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
รายละเอียด
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำร
เรียนรู ้

คาอธิบาย
สถำนศึกษำจัด
ระบบกำรจัดหำ
กำรพัฒนำและกำร
บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี
เหมำะสม
กับสภำพของ
สถำนศึกษำ

ประเด็นพิจารณา
1. มีงบประมำณสนับสนุนกำรจัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
2. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศทุกชัน้ เรียน
3. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีในห้องประกอบ อำทิ
ห้องสมุด ห้องประชุม
4. สถำนศึก ษำมี Website Facebook Line เพื่อ ใช้
สื่อ สำรแลกเปลี่ย นเรี ย นรู ร้ ะหว่ ำ งบุ ค ลำกรในโรงเรี ย น
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน
5. ผูเ้ รียนสร้ำงสรรค์ช้นิ งำนโดยใช้คอมพิวเตอร์
6. มีกำรบันทึกข ้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวกับนักเรียน

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินงำน
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
และจัดกำรเรียนรู ้
โดยดำเนินงำน
ตำมประเด็น
พิจำรณำครบ
ทัง้ 6 ข ้อ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการจัดการ
รายละเอียดที่ 2.1 มีเป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
คาอธิบาย สถำนศึกษำกำหนดเป้ ำหมำย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล ้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด รวมทัง้ ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงของสังคม

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. สถำนศึกษำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และ
ค่ำเป้ ำหมำยควำม
สำเร็จของโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย
2. ประชุมปฏิบตั ิกำร
จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย

1. มีคำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และ
ค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
ของโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย
2. มีบนั ทึกกำรประชุม
ปฏิบตั ิกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนสมำคม
สตรีไทย

1. คำสัง่ โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
 1. จัดทำคำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดทำมำตรฐำน
กำรศึกษำ และค่ำเป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย

3. กำหนดค่ำเป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จของ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
โดยใช้ข ้อมูล ผลกำร
ประเมินมำตรฐำน
ย้อนหลัง 3 ปี และ
รำยงำนผลกำรประเมิน
ภำยนอกรอบ 3 เป็ น

3. สถำนศึกษำกำหนดค่ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของ
มำตรฐำนกำรศึกษำ โดย
ใช้ข ้อมูล ผลกำรประเมิน
มำตรฐำนย้อนหลัง 3 ปี
และรำยงำนผลกำร
ประเมินภำยนอกรอบ 3
เป็ นแนวทำงในกำร
กำหนดค่ำเป้ ำหมำย

 3. ศึกษำข ้อมูลผลกำรประเมิน
มำตรฐำนของสถำนศึกษำย้อนหลัง
3 ปี และรำยงำนผลกำรประเมิน
ภำยนอกรอบ 3เป็ นแนวทำงในกำร
กำหนดค่ำเป้ ำหมำย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

2. บันทึกกำรประชุมหมวด ฝ่ ำย
 2. จัดทำบันทึกกำรประชุม
ปฏิบตั ิกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำ ปฏิทนิ งำนของโรงเรียนสมำคม
สตรีไทย
ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย

- ผลกำรประเมินมำตรฐำนย้อนหลัง 3
ปี
- ผลกำรประเมินภำยนอกรอบ 3
- สำรสนเทศของโรงเรียนย้อนหลัง 3
ปี
- ประกำศค่ำเป้ ำหมำยองโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย

แนวทำงในกำรกำหนดค่ำ
เป้ ำหมำย
ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

4. จัดทำแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจ และ
ควำมต้องกำรของ
ผูป้ กครองทุกชัน้ เรียน
เพื่อนำข ้อคิดเห็นมำ
พัฒนำงำนของ
โรงเรียน
5. มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน มีวำระเพื่อ
พิจำรณำเรื่องประกำศ
มำตรฐำนกำรศึกษำ และ
ค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จ
ชองโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย
6 . มี ก ำ ร ป ร ะ ก ำ ศ
มำตรฐำนกำรศึกษำและ
ค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็ จ
ของโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย ในช่ อ งทำงต่ ำ ง ๆ
เช่ น เว็ บ ไซต์ วำรสำร
และชี้ แจงในที่ ป ระชุ ม
สำยสัม พัน ธ์ บ ำ้ นและ
โ ร ง เ รี ย น ( ป ร ะ ชุ ม
ผูป้ กครอง)
7 . มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ม อ บ ห ม ำ ย โค ร งกำร
กิ จ ก ร ร ม ง ำ น ข อ ง
โรงเรียนให้ครู บุคลำกร

4. ผู ้ปกครองตอบแบบ
สำรวจควำมพึงพอใจ
และควำมต้องกำร
เพื่อให้ข ้อคิดเห็นมำ
พัฒนำงำนของโรงเรียน
คิดเป็ นร้อยละ 80

 4. จัดทำแบบสำรวจควำมพึง
พอใจ และควำมต้องกำรของ
ผูป้ กครองที่มตี ่อกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนสมำคม
สตรีไทย

- สรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจและ
ควำมต้องกำรของผู ้ปกครองที่มตี ่อกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย

5. คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียนลงมติเห็นชอบ
ในวำระกำรประชุม เรื่อง
กำรประกำศมำตรฐำน
กำรศึกษำ และค่ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย

 5. กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียนที่มวี ำระพิจำรณำ
เรื่อง ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ
และค่ำเป้ ำหมำยควำมสำเร็จของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย

- บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียน ฉบับที่มวี ำระ
พิจำรณำเรื่องประกำศมำตรฐำน
กำรศึกษำและค่ำเป้ ำหมำยควำม
สำเร็จของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย

6. กำรประกำศมำตรฐำน
กำรศึกษำและค่ำ
เป้ ำหมำยควำมสำเร็จของ
โรงเรียนสมำคม
สตรีไทย ในเว็บไซต์
และวำรสำรโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย และมี
กำรชี้แจงในกำรประชุม
ปฐมนิเทศผูป้ กครอง

 จัดทำเว็บไซต์ และวำรสำร
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
 จัดกำรประชุมสำยสัมพันธ์บ ้ำน
และโรงเรียน

- เว็บไซต์ Facebook และวำรสำร
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
- บันทึกกำรประชุม สำยสัมพันธ์บำ้ น
โรงเรียน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

7. มีกำรประชุมเพือ่
 จัดประชุมครู บุคลำกร และ
มอบหมำยหน้ำที่
ผูเ้ กีย่ วข ้องเพื่อมอบหมำยหน้ำที่
รับผิดชอบ โครงกำร
ควำมรับผิดชอบ
กิจกรรม งำนของ
โรงเรียน แก่ครู บุคลำกร

หลักฐาน

- บันทึกกำรประชุมครูเต็มคณะ/
กลุม่ ย่อย
- สมุดคำสัง่ มอบหมำยหน้ำที่รบั ผิดชอบ
โครงกำร กิจกรรม งำนของโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย

แ ล ะ ผู ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง และผูเ้ กี่ยวข ้อง
 บันทึกคำสัง่ มอบหมำย หน้ำที่
ดำเนินงำนที่กำหนดไว้ ดำเนินงำนตำมทีก่ ำหนด รับผิดชอบ โครงกำร กิจกรรม งำน
ได้อย่ำงครบถ้วน
ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

8. มีกำรประชุมวิเครำะห์จุดเด่น 8. ข ้อมูลผลกำร
สภำพปัญหำ โอกำส อุปสรรค วิเครำะห์จุดเด่น
และควำมต้องกำรของโรงเรียน สภำพปัญหำ
โอกำส อุปสรรค
และควำมต้องกำร
ของโรงเรียน
9. กำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ 9. โรงเรียนสมำคม
เป้ ำหมำย ด้ำนต่ำง ๆ โดยทุก สตรีไทยกำหนด
ฝ่ ำยมีส่วนร่วม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้ ำหมำยอย่ำง
ชัดเจน และปฏิบตั ิ
ได้จริง

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

- บันทึกกำรประชุมแต่ละหมวด

หลักฐาน

 จัดประชุมครูและบุคลำกรใน - บันทึกกำรประชุมครูเต็มคณะ
โรงเรียน เพื่อร่วมกันวิเครำะห์
จุดเด่น สภำพปัญหำ โอกำส
อุปสรรค และควำมต้องกำรของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
 กำรประชุมครู บุคลำกรของ - บันทึกกำรประชุม
โรงเรียน เพื่อร่วมกันกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำยของ
โรงเรียน

รายละเอียดที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
คาอธิบาย สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็ นระบบ ทัง้ ในส่วนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ กำรนำแผนไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรบริหำรอัตรำกำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรนำข ้อมูลมำใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกรและผู ้ที่เกี่ยวข ้องทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วมวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึกษำใช้ระบบกำร
จัดทำแผนพัฒนำ เป็ นระยะทุก
3 ปี
2. สถำนศึกษำทำแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี กำรศึกษำ และ
ปฏิทนิ งำนประจำปี
3. สถำนศึกษำใช้ระบบ
PDCA ในกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรม งำน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

- มีแผนพัฒนำโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย ระยะ
เวลำ 3 ปี
- มีแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
กำรศึกษำ และปฏิทนิ งำน
ประจำปี
- มีขนั้ ตอนกำรดำเนินงำน
โดยใช้ระบบ PDCA
ปรำกฏในสรุปโครงกำร
กิจกรรม งำน อย่ำงชัดเจน
4. สถำนศึกษำมีระบบกำร
- มีระบบกำรติดตำมงำน
ติดตำมงำน นิเทศกำรจัดกำร ตลอดปี กำรศึกษำ
เรียนรู ้ และรวบรวมข ้อมูลเพือ่ - ครูทุกคนได้รบั กำรนิเทศ
ทำสำรสนเทศของโรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงน้อย
และนำไปใช้พฒั นำงำนให้มี
ภำคเรียนละ 1 ครัง้
ประสิทธิภำพ
- มีกำรนำผลของกำร
ดำเนินงำนมำรวบรวมเป็ น
สำรสนเทศของโรงเรียน
5. สถำนศึกษำใช้ระบบ PLC - มีบนั ทึกผลกำรทำงำน
ส่งเสริม พัฒนำและแก้ปญั หำ ร่วมกันของครูแต่ละชัน้
ให้กบั ผู ้เรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียน และกำรร่วมกัน
แก้ปญั หำ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

 กำรจัดทำแผนพัฒนำ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
ระยะเวลำ 3 ปี
 จัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปี กำรศึกษำ และปฏิทนิ
งำนประจำปี
 กำรดำเนินงำนโครงกำร
กิจกรรม
งำน โดยใช้ระบบ PDCA

- แผนพัฒนำโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย

 จัดแบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ
ตำมกำรดำเนินงำนรำยดือน
 จัดทำตำรำงนิเทศกำร
จัดกำรเรียนรูข้ องครู
 จัดทำสำรสนเทศของ
โรงเรียน

- คำสัง่ และผลกำรติดตำมงำนรำย
เดือน
- สรุปผลกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู ้ ของครู
- สำรสนเทศโรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย

 กำรประชุมครูแต่ละ
ระดับชัน้

- บันทึกกำรประชุมพฤติกรรม
นักเรียนแต่ละระดับชัน้

- แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี กำรศึกษำ
- ปฏิทนิ งำนประจำปี (คู่มอื ครู)
- สรุปโครงกำร /กิจกรรม/งำนของ
โรงเรียน

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

6. สถำนศึกษำจัด
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุนให้ครูจดั ทำ
สื่อ อุปกรณ์ ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรูใ้ ห้แก่
นักเรียนอย่ำงเพียงพอ

- มีกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อกำรจัดหำสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
- บันทึกกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ
อุปกรณ์

 จัดให้บริกำรวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน กำร
จัดทำสือ่ กำรจัดกำรเรียนรู ้
 บันทึกกำรใช้ส่อื ของครู
ด้ำนสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- บันทึกกำรเบิก-จ่ำยวัสดุอปุ กรณ์
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- บันทึกกำรยืมอุปกรณ์หอ้ ง
วิทยำศำสตร์
- บันทึกกำรยืมหนังสือห้องสมุด
- บันทึกกำรใช้หอ้ งประกอบ ได้แก่
ห้องประชุม ห้องจริยศึกษำ ห้องสมุด
ห้องวิทย์
- บันทึกกำรใช้ Smart Classroom
ของทุกชัน้ เรียน
- สรุปโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ
- สรุปกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพและ
กำรให้ภูมคิ มุ ้ กันโรค
- สรุปกิจกรรมกำรจัดครูเวรดูแลควำม
ปลอดภัยของนักเรียน
- บัตรประกันอุบตั ิเหตุของนักเรียน
- บันทึกกำรตรวจสุขภำพประจำวัน

7. สถำนศึกษำมีระบบ - มีกำรดำเนินงำนตำม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นพิจำรณำ
อำทิ ทุนกำรศึกษำ
จัดกำรแนะแนว เพื่อ
กำรศึกษำต่อชัน้ ม.1
กำรตรวจสุขภำพอนำมัย
ของนักเรียน ผูป้ กครอง
และชุมชนใกล ้เคียง กำร
ให้ภูมคิ มุ ้ กันโรค กำรจัด
ครูเป็ นเวรดูแลควำม
ปลอดภัยขอฃนักเรียน
ส่งเสริมกำรทำประกัน
อุบตั ิเหตุตำมควำมสมัคร
ใจ กำรตรวจคัดกรอง
สุขภำพประจำวัน

 โครงกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำ
 สรุปกิจกรรมกำรให้
ภูมคิ มุ ้ กัน
 กิจกรรมกำรจัดครูเวร
ดูแลควำมปลอดภัยของ
นักเรียน
 เอกสำรกำรทำประกัน
อุบตั ิเหตุของนักเรียน

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

8. สถำนศึกษำจัดหำ - มีกำรดำเนินงำน  สำรสนเทศของโรงเรียนสมำคมสตรี
บุคลำกรครู เพียงพอ ตำมประเด็นพิจำรณำ ไทย
ต่อจำนวนผู ้เรียน สอน
ตรงตำมวุฒทิ ำงกำร
ศึกษำ มีวุฒกิ ำรศึกษำ
ไม่ตำ่ กว่ำปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำปริญญำ
ตรี และมีใบประกอบ
วิชำชีพครู

หลักฐาน
- ทะเบียนครู
- สำเนำใบประกอบวิชำชีพครู

รายละเอียดที่ 2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู ้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุม่ เป้ ำหมำย
คาอธิบาย สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทัง้ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ น้นคุณภำพผู ้เรียน
รอบด้ำนเชื่อมโยงวิถี
ชีวติ จริง และครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ ำหมำย รวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุม่ ที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุม่ ที่เรียนร่วมด้วย
ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำตำม - มีกำรดำเนินงำนตำม
แนวของหลักสูตรแกนกลำง
ประเด็นพิจำรณำ
พุทธศักรำช 2551 ฉบับปรับปรุง
2560
2. จัดทำหลักสูตรครบ 9 กลุม่ สำระ - มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ำน
วิชำกำรให้กบั นักเรียนทุกคน อำทิ
กำรทำโครงงำน กิจกรรมเสริมทักษะ
ทำงภำษำไทย ภำษำ อังกฤษ
ภำษำจีน STEM SMT STEAM
กิจกรรมพัฒนำผูม้ คี วำมเป็ นเลิศทำง
วิชำกำร
4. จัดกิจ กรรมเสริ มหลัก สู ต รด้ำ น
กำรพัฒนำผูเ้ รียนให้กบั นักเรียนทุก
คน อำทิ กิ จ กรรมบู ร ณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
กิจกรรมทัศนศึกษำ กิจกรรมชมรม
กิจ กรรมเขำ้ ค่ ำ ยลู ก เสือ -เนตรนำรี
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมดนตรี กิจกรรมพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยี

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

 ทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมแนวของหลักสูตร
แกนกลำง พุทธศักรำช 2551
ฉบับปรับปรุง 2560
 ทำหลักสูตร 9 กลุม่ สำระ

- หลักสูตรสถำนศึกษำตำมแนวของ
หลักสูตรแกนกลำง พุทธศักรำช 2551
ฉบับปรับปรุง 2560
- หลักสูตร 9 กลุม่ สำระ

- มีกำรดำเนินงำนตำม  รวบรวมผลงำน และ
ประเด็นพิจำรณำ
สรุปผลกำรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร อำทิ โครงงำน
กิจกรรมเสริมทักษะ ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน STEM
SMT STEAM

- สรุปโครงงำน กิจกรรม งำนที่ส่งเสริม
ทักษะของฝ่ ำยวิชำกำร STEM SMT
ผลสัมฤทธิ์วชิ ำภำษำจีน หมวดภำษำไทย
หมวดภำษำอังกฤษ

- มีกำรดำเนินงำนตำม  รวบรวมเอกสำรกำรจัด
ประเด็นพิจำรณำ
กิจกรรมบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษำ
กิจกรรมชมรม กิจกรรมเข ้ำ
ค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมดนตรี

- สรุปกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมบูรณำ
กำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง กิจกรรมทัศนศึกษำ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมเข ้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมดนตรี

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

มีก ำรออกแบบกำรจัด แผนกำร
- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็นพิจ
ำรณำจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรูค้ รบทั- ง้ แผนกำรจั
ดกำรเรียนรู ้ ครบทัง้ 9 กลุม่
9
จัดกำรเรียนรู ค้ รบทัง้ 9 กลุ่ม
สำระ และบันทึกหลังสอน
กลุม่ สำระ
สำระ โดยเน้นกำรจัดกิจกรรม
ก ำ ร เ รี ย น รู ้ ใ ห้ มี ค ว ำ ม
หลำกหลำย
มีกำรนิเทศ กำกับกำรจัดทำแผนกำร
- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็นพิจ
ำรณำมีกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู- แ้ สรุ
ละปแบบประเมินกำรนิเทศกำรเรียน
เรี ย นรู ้ และกำรน ำแผนกำร
กำรสอน
นิเทศกำรเรียนกำรสอน
จัดกำรเรียนรู ไ้ ปใช้ในชัน้ เรียน
- บันทึกกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
ทัง้ 9 กลุม่ สำระ
มีกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึ
- มีกกษำำรดำเนินงำนตำมประเด็นพิจ
ำรณำจัดกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึก-ษำสรุปผลกำรประเมินหลักสูตร
เพื่อ นำผลไปพัฒนำปรับปรุ ง
สถำนศึกษำ
หลักสูตรทุกสิ้นปี กำรศึกษำ
มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำม
- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็นพิจ
ำรณำแบบสำรวจควำมพึงพอใจ และควำม
- สรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ และ
ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ผู ้ป ก ค ร อ ง
ต้องกำรของผูป้ กครอง นักเรียน ควำมต้องกำรของผู ้ปกครอง
นักเรียน เพื่อพัฒนำหลักสูตร
นักเรียน และกำรจัดกิจกรรม
และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ก ำ ร จั ด
ส่งเสริมหลักสูตร
หลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร

รายละเอียดที่ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
คาอธิบาย สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกรให้มคี วำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพและจัดให้มชี ุมชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา
1. สถำนศึก ษำส่งครู ทุ ก
คนเข ้ำรับกำรอบรมศึกษำ
ดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
ค ว ำ ม เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ท ำ ง
วิช ำชีพ ไม่ต ำ่ กว่ ำ 20
ชัว่ โมงต่อปี
2. สถำนศึกษำส่งเสริมให้
ครู ท ำวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นำ
ง ำ น ข อ ง ค น เ อ ง ปี
กำรศึกษำละ 1 เรื่อง
3 . ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เ ชิ ญ
วิทยำกรภำยนอกเขำ้ มำ
จัดกิจกรรมให้ควำมรูแ้ ก่
ครู และนักเรียนไม่นอ้ ย
ก ว่ ำ 1 0 ค รั้ ง ต่ อ ปี
กำรศึกษำ
4. ครู มีก ำรประชุมกลุ่ม
เพื่อศึกษำพฤติกรรมของ
นัก เรี ย นร่ ว มกัน หำ
แนวทำงช่วยเหลือ และ
ส่ ง เ ส ริ ม ต ำ ม ค ว ำ ม
เหมำะสม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
พิจำรณำ

 กำรส่งครูเข ้ำรับกำร
อบรม ศึกษำดูงำน
 กำรเขียนรำยงำนกำรเข ้ำ
รับกำรอบรมของครู

- บันทึกกำรส่งครู เข ้ำรับกำรอบรม
ศึกษำ ดูงำน
- รำยงำนกำรเข ้ำรับกำรอบรมของครู
- คู่มอื ครู

- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
พิจำรณำ

 กำรทำงำนวิจยั ในชัน้
เรียน

- รำยงำนผลกำรทำวิจยั ในชัน้ เรียน

- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
พิจำรณำ

 กำรจัดวิทยำกรจำก
ภำยนอกเข ้ำมำให้ควำมรูแ้ ก่
ครู และนักเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ
10 ครัง้ ต่อปี กำรศึกษำ

- บันทึกกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอก
เข ้ำมำจัดกิจกรรมให้ควำมรูแ้ ก่ครู
และนักเรียน ไม่นอ้ ยกว่ำ 10 ครัง้ ต่อปี
กำรศึกษำ

- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
พิจำรณำ

- บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละ
 กำรประชุมกลุม่ เพือ่
ร่วมกันศึกษำพฤติกรรมของ ระดับชัน้
นักเรียน

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

- มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น  กำรเขียนบันทึก
5. ส่งเสริมทักษะกำรเขียน
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้กบั ครู โดยกำรเขียนบันทึก พิจำรณำ
ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
เขียนบันทึกกำรอ่ำน

หลักฐาน
- สมุดบันทึก Journal
- บันทึกกำรอ่ำนของครู

6. จัด ให้มีก ำรแลกเปลี่ ย น - มีกำรดำเนินงำนตำมประเด็น  จัดให้มกี ำรประชุม - บันทึกกำรประชุมครูกลุม่ ย่อย
เรียนรู ท้ ำงวิชำกำรจำกกำรเขำ้ พิจำรณำ
- บันทึกกำรประชุมครูเต็มคณะ
ครู เพือ่ แลกเปลีย่ น
รับกำรอบรม
เรียนรูใ้ นเรื่องต่ำง ๆ

รายละเอียดที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
คาอธิบาย สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทัง้ ภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม
ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ และมีควำมปลอดภัย

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

- มีกำรดำเนินงำน  กำรบันทึกกำรใช้ Smart
1. สถำนศึกษำมีส่อื
Smart Classroom เพื่อ ตำมประเด็นพิจำรณำ Classroom ของทุกชัน้ เรียน
เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ น
ห้องเรียนทุกชัน้ เรียน

- บันทึกกำรใช้ Smart Classroom ของทุก
ชัน้ เรียน

- มีกำรดำเนินงำน  กำรจัดป้ ำยนิเทศในชัน้
ตำมประเด็นพิจำรณำ เรียน และป้ ำยนิเทศนอกชัน้
เรียน เนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
ควำมรู ้ เหตุกำรณ์ปจั จุบนั
3. มีกำรจัดภูมทิ ศั น์เพือ่ - มีกำรดำเนินงำน  กำรติดป้ ำยชื่อต้นไม ้
กำรเรียนรู ้ อำทิ ติดป้ ำย ตำมประเด็นพิจำรณำ ภำยในบริเวณโรงเรียน
 กำรจัดมุมพืชสวนครัว
ชื่อพืชในโรงเรียน มีมมุ
เพื่อกำรเรียนรู ้
พืชสวนครัว

- ป้ ำยนิเทศภำยในชัน้ เรียน และป้ ำยนิเทศ
ในบริเวณโรงเรียน

- มีกำรดำเนินงำน  วำดภำพรัว้ โรงเรียนด้ำน
4. มีกำรปรับภูมทิ ศั น์
รอบรัว้ โรงเรียนให้สะอำด ตำมประเด็นพิจำรณำ นอก
และส่งเสริมควำมรูด้ ำ้ น
ต่ำง ๆ

- ภูมทิ ศั น์รอบรัว้ โรงเรียน

2. มีกำรจัดป้ ำยนิเทศ
ควำมรูภ้ ำยในชัน้ เรียน
และนอกชัน้ เรียน

5. มีกำรจัดครูเวรดูแล
ควำมปลอดภัยใน
โรงเรียนทัง้ ช่วงเช้ำ
กลำงวัน เย็น วันหยุด
เสำร์-อำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

- ป้ ำยชื่อต้นไม ้ภำยในบริเวณโรงเรียน
- มุมปลูกพืชสวนครัว

- มีกำรดำเนินงำน  จัดครูเวรดูแลควำม
- ตำรำงเวรประจำวัน/เวรบันได/เวรวันหยุด
ตำมประเด็นพิจำรณำ ปลอดภัยในโรงเรียนทัง้ ช่วงเช้ำ นักขัตฤกษ์ พร้อมบันทึกเวรประจำวัน/เวร
วันหยุด
กลำงวัน เย็น และวันหยุด
เสำร์-อำทิตย์/วันหยุดนักขัต
ฤกษ์

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

6. มีสนำมฟุตบอล และสนำม - มีกำรดำเนินงำนตำม
บำสเกตบอล เพือ่ ให้นกั เรียน ประเด็นพิจำรณำ
ออกกำลังกำยตำมควำม
เหมำะสม
7. มีมมุ อ่ำนหนังสือใต้อำคำร
เรียนไว้บริกำรผูป้ กครอง และ
นักเรียน
8. มีห ้องพยำบำล อุปกรณ์ ยำ
และเวชภัณฑ์ท่จี ำเป็ นสำหรับ
กำรปฐมพยำบำล

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

9. มีพ้นื ที่ใช้สอยตำมกิจวัตร
ประจำวันอย่ำงเพียงพอ ได้แก่
ห้องอำหำร ห้องสุขำ อ่ำง
ล้ำงมือ
10. มีกำรดำเนินงำนด้ำนระบบ
ป้ องกันเหตุฉุกเฉิน กำร
ป้ องกันอัคคีภยั ซ้อมกำร
อพยพหนีไฟ ทุกปีกำรศึกษำ
11. มีกำรปรับปรุง/พัฒนำด้ำน
อำคำรสถำนที่
กำรจัดสภำพแวดล้อม เพื่อ
ควำมปลอดภัยทุกปี กำรศึกษำ

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

 กิจกรรมกำรใช้สนำม
ฟุตบอล สนำมบำสเกตบอล
เพื่อกำรออกกำลังกำย
และกำรจัดกิจกรรมเรียนรู ้
ต่ำง ๆ
 จัดหนังสือวำงที่มมุ อ่ำน
หนังสือ และจัดตะกร้ำอ่ำน
หนังสือเคลือ่ นที่
 จัดห้องพยำบำลที่มี
อุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ท่ี
จำเป็ นสำหรับกำรปฐม
พยำบำล
 จัดห้องรับประทำน
อำหำร ห้องสุขำ อ่ำงล ้ำงมือ
เพียงพอสำหรับใช้งำนได้
โดยสะดวก
 จัดให้มกี ำรซ้อมกำร
อพยพ เมือ่ เกิดเหตุอคั คีภยั

- มีกำรใช้สนำมฟุตบอล สนำมบำสเกตบอล
เพื่อกำรออกกำลังกำย และกำรจัดกิจกรรม
เรียนรูต้ ่ำง ๆ

- มุมอ่ำนหนังสือใต้อำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ
- ตะกร้ำหนังสือจำกห้องสมุด
- บันทึกกำรใช้หอ้ งพยำบำล

- มีหอ้ งรับประทำนอำหำร ห้องสุขำ
อ่ำงล ้ำงมือเพียงพอสำหรับใช้งำนได้
โดยสะดวก
- แผนกำรอพยพเมือ่ เกิดเหตุอคั คีภยั
- สรุปผลกำรซ้อมอพยพเมือ่ เกิดเหตุ
อัคคีภยั

- มีกำรดำเนินงำนตำม  จัดโครงกำรปรับปรุง/ - สรุปโครงกำรปรับปรุง/พัฒนำด้ำนอำคำร
ประเด็นพิจำรณำ
พัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ทุก สถำนที่ ทุกสิ้นปี กำรศึกษำ
ปี กำรศึกษำ

รายละเอียดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้
คาอธิบาย สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรูท้ ่เี หมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ

ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. มีงบประมำณสนับสนุน กำร
จัดหำสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อกำร
จัดกำรเรียนรู ้
2. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ทุกชัน้ เรียน
3. มีบนั ทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยี
ในห้องประกอบ อำทิ ห้องสมุด
ห้องประชุม

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

4. สถำนศึกษำมี Website
,Facebook Line เพื่อใช้
สื่อสำรแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่ำง
บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียน
ผูป้ กครอง ชุมชน
5. ผู ้เรียนสร้ำงสรรค์ช้นิ งำนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

6. มีบนั ทึกข ้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียน

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ
- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

- มีกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

 รำยกำรจัดหำสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 รวบรวมข ้อมูลกำรใช้ส่อื
เทคโนโลยีของทุกชัน้ เรียน

- งบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยของ
โรงเรียน

- บันทึกกำรใช้ส่อื เทคโนโลยีของ
แต่ละชัน้ เรียน (Smart
Classroom)
 บันทึกกำรเข ้ำรับบริกำร - บันทึก สถิติ กำรใช้ส่อื
กำรใช้ส่อื เทคโนโลยี ในห้อง เทคโนโลยี
ประกอบ อำทิ ห้องสมุด
ห้องประชุม
- Website โรงเรียน
 จัดทำ Website
,Facebook แฟนเพจ กลุม่ - Facebook แฟนเพจ โรงเรียน
- กลุม่ Line คณะครู ผูป้ กครอง
Line คณะครู และ
ผูป้ กครอง โรงเรียนสมำคม
สตรีไทย
 จัดกิจกรรมกำรเรียน - ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ช้นิ งำนของ
กำรสอนที่ให้นกั เรียนสร้ำง นักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ชิ้นงำนจำกคอมพิวเตอร์
 จัดทำไฟล์บนั ทึกข ้อมูล - ระบบบันทึกข ้อมูลของนักเรียน
ตำมแบบฟอร์มของ
เกี่ยวกับนักเรียน
กระทรวงศึกษำธิกำร

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
มาตรฐาน
คาอธิบาย และประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 3
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กระบวนกำรจัดกำรเรียน ในการดาเนิ นชีวติ
กำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น คาอธิบาย
สำคัญ
ดกิจกรรมกำรเรียนรูต้ ำมมำตรฐำนกำรเรี
้ ตัวชี้วดั ของหลักสูต่ รสถำนศึกษำที่เน้น
มาตรฐานที่ 3จักระบวนการจั
ดการเรียยนรูนการสอนที
ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู ท้ ่สี ำมำรถ
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูเ้ ฉพำะสำหรับผูท้ ่มี คี วำมจำเป็ น และต้องกำร
ควำมช่วยเหลือพิเศษ ผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ กทักษะแสดงออก แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้
นำเสนอผลงำน และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
ประเด็นพิจารณา
3.1.1 จัด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ต้ ำมมำตรฐำนกำรเรี ย นรู ้ ตัว ชี้ว ดั ของหลัก สู ต ร
สถำนศึกษำ (1.1)
- กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ ดยผ่ำนกระบวนกำรทำงำนกลุม่
- โครงงำน
- กิจกรรมบูรณำกำร
3.1.2 เน้นให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง (1.1)
- กิจกรรมทักษะชีวติ / โครงงำน / กิจกรรมบูรณำกำร
3.1.3 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่สี ำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง (1.2)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ุกรำยวิชำ
3.1.4 ครูจดั กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ กทักษะ แสดงควำม
คิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน (1.4)
- กิจกรรมสัปดำห์วนั วิทยำศำสตร์
- กิจกรรมทักษะชีวติ
- โครงงำน
- กิจกรรมบูรณำกำร
- กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรกำรทำงำนกลุ่ม
- กิจกรรมกำรเรียนรูใ้ นแต่ละกลุม่ สำระ
3.1.5 ครูจดั กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
(1.5)
- กิจกรรมสัปดำห์วนั วิทยำศำสตร์
- กิจกรรมทักษะชีวติ
- โครงงำน
- กิจกรรมบูรณำกำร
- กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรกำรทำงำนกลุ่
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3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรี ย นรู ท้ ่เี อื้อต่ อกำรเรีย นรู ้ มีก ำรใช้ส่อื
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู ร้ วมทัง้ ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ โดย
สร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้แสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย
ประเด็นพิจารณา
3.2.1 มีกำรใช้ส่อื ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ (2.1)
- สื่อของจริง
- สื่อสำเร็จรูป / สื่อสิ่งพิมพ์ / เครื่องมือ / เกมกำรศึกษำ
3.2.2 มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู ้ (2.1)
- สื่อ Smart Classroom
- โปรแกรมเสริ มทัก ษะกำรเรี ย นรู ้ เช่น Kahoot / Wordsearch / คณิ ตคิดเร็ วจำก
คอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Power Point / โปรแกรม Paint
3.2.3 ใช้แหล่งเรียนรูร้ วมทัง้ ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ (2.2)
- กำรเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ตรง / กิจกรรมทัศนศึกษำ
3.2.4 สร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้แสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย
(2.3)
- กำรทำโครงงำน
- กิจกรรมบูรณำกำร
- กิจกรรมกำรเรียนรูใ้ นแต่ละกลุม่ สำระ
3.2.5 เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครอง หรือผูเ้ ชียวชำญมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้ ผ่ำนสือ่
วิธีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ (2.2)
- ปรำชญ์ชำวบ้ำน
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิงบวก ครู ผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน โดยเน้น
กำรมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้ สำมำรถ
เรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ประเด็นพิจารณา
3.3.1 ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน (3.1)
- จัดป้ ำยนิเทศควำมรู ้
- จัดมุมกำรเรียนรู ้ มุมจัดแสดงผลงำนนักเรียน
- ห้องเรียนสะอำด จัดเวรประจำวัน แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ
3.3.2 ครูผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก (3.1)
- ครูพูดจำไพเรำะ / แต่งกำยสุภำพเหมำะสม
- สร้ำงควำมอบอุ่น ควำมรูส้ กึ ที่ดใี ห้แก่นกั เรียน
- กำรสื่อสำรในชัน้ เรียนระหว่ำงครูกบั นักเรียนที่ดตี ่อกัน
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3.3.3 เด็กรักครู / ครูรกั เด็ก / เด็กรักเด็ก (3.2)
- กำรทำงำนกลุม่ ร่วมกัน / ควำมมีนำ้ ใจ
- ควำมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
- กำรช่วยเหลือคุณครู
3.3.4 เด็กรักที่จะเรียนรู ้ (3.2)
- มีเจตคติท่ดี ตี ่อกำรเรียนรู ้ / แสวงหำควำมรูแ้ ละค้นหำคำตอบ
- มีควำมกระตือรือล ้นสนใจใฝ่ รู ้ ด้วยตนเอง
- เมือ่ เกิดข้อสงสัยก็จะซักถำม
- สำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆอย่ำงมีเหตุผล
3.3.5 ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรให้ผูเ้ รียนสำมำรถเรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข (3.1 ,
3.2)
- ครู มีก ำรจัดกระบวนกำรเรี ย นรู ท้ ่ีหลำกหลำย เพื่อ กระตุ น้ ให้นกั เรี ยนมีก ำรเรียนรู ้
ตลอดเวลำ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบ และนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน
มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู อ้ ย่ำงเป็ นระบบ มีขนั้ ตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู ้ และ ให้ข ้อมูลย้อนกลับ
แก่ผูเ้ รียนเพื่อนำไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
3.4.1 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ (4.1)
- กำรสอบวัดผลตำมตัวชี้วดั กำรสอบระหว่ำงภำค กำรสอบปลำยภำค
- กำรสอบ Pre-Test , กำรสอบ RT , กำรสอบ NT , กำรสอบ O-Net
3.4.2 มีกำรนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน (4.1 , 4.2)
- สอนซ่อมเสริม (เช้ำ-เย็น)
- ติว ป. 3 เพื่อสอบ NT
- ติว ป. 1 เพื่อสอบ RT
- ติว ป. 6 เพื่อสอบ O-NET
- กิจกรรมยำมเช้ำ
- แบบฝึ กหัดเสริมทุกวันศุกร์
- ทำวิจยั Case Study
3.4.3 มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ (4.1)
- แบบประเมิน
- สมุดแจ้งผลกำรเรียน
- ปพ. 5, ปพ.8 และแบบสอบถำ
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3.4.4 มีขนั้ ตอนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู ้ (4.2)
- กำรวิเครำะห์ข ้อสอบ
- เกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละรำยวิชำ
3.4.5 ให้ข ้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้ รียนไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้ (4.4)
- วิจยั ในชัน้ เรียน
- Case Study
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู ้
ครู และผูม้ สี ่วนเกี่ยวขอ้ งร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ร วมทัง้ ให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
3.5.1 ครูและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข ้องร่วมกันแลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ (5.1)
3.5.2 กำรประชุมครู ทงั้ คณะ / ประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู เ้ พื่อต่อยอดและขยำยผลจำก
กำรเข ้ำร่วมอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน (5.1)
3.5.3 กำรทำ MOU ในโครงกำรวิจยั และพัฒนำหลักสู ตรนำร่องวิทยำศำสตร์ ที่เน้นกำร
คิด อ่ำน เขียนและแก้ปญั หำ สำหรับครูในระดับชัน้ ประถมศึกษำ (5.1)
3.5.4 โรงเรียนสมำคมสตรีไทย เป็ นเครือข่ำยสถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ นำนักศึกษำฝึ กปฏิบตั ิกำรวิชำชีพ (5.1)
3.5.5 ครูทุกคนมีกำรทำงำนวิจยั ในชัน้ เรียน ปี กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ทำให้ครูได้พฒั นำและ
ส่งเสริมผูเ้ รียนที่ให้มปี ระสิทธิภำพ (5.2)
3.5.6 ครู พฒั นำจัดกำรเรียนรู ้ โดยใช้สถำนกำรณ์ ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้นจริง
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ด้เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง (5.1)
3.5.7 ครูมกี ำรออกแบบสำรวจควำมพึงพอใจของผูเ้ รียนด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำร
สอนให้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรวัดกำรเรียนรู ้ (5.2)

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวติ
ประเด็นพิจารณา
จัด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ต้ ำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้น
ให้ผู เ้ รี ย นได้เ รี ยนรู ้ โดยผ่ำ นกระบวนกำรคิด
และปฏิบ ตั ิ จ ริ ง มีแ ผนกำรจัด กำรเรี ย นรู ท้ ่ี
สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบกำร
จัดกำรเรีย นรู เ้ ฉพำะสำหรับผู ท้ ่มี ีควำมจำเป็ น
และต้อ งกำรควำมช่ วยเหลือ พิเ ศษ ผู เ้ รี ย น
ได้ร ับ กำรฝึ กทัก ษะแสดงออก แสดงควำม
คิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน และ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
 1. จัดกิจ กรรมกำรเรีย นรู ต้ ำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถำนศึกษำ
 2. เน้น ให้ผู เ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ โดยผ่ำ น
กระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง
 3. มีแ ผนกำรจัดกำรเรี ย นรู ท้ ่ีสำมำรถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง
 4. ครู จ ัด กระบวนกำรเรี ย นกำรสอน
เพื่อให้ผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ กทักษะ แสดงควำม
คิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน
 5. ครู จ ัด กระบวนกำรเรี ย นกำรสอนที่
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

ยอดเยี่ยม

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ

ดีเลิศ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 4 ข้อ

ดี

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 3 ข้อ

ปำนกลำง

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 2 ข้อ

กำลังพัฒนำ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 1 ข้อ

3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
ใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรี ย นรู ้ท่ี เ อื้ อต่ อ กำรเรี ย นรู ้ มี ก ำรใช้ส่ื อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรูร้ วมทัง้
ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัด กำรเรียนรู ้
โดยสร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้แสวงหำควำมรูด้ ว้ ย
ตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย
 1. มีกำรใช้ส่อื ในกำรจัดกำรกำรเรียนรู ้
 2. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดกำรเรียนรู ้
 3. ใช้แหล่งเรียนรูร้ วมทัง้ ภูมปิ ญั ญำ
ท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้
 4. สร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้แสวงหำควำมรู ้
ด้วยตนเองจำกสือ่ ที่หลำกหลำย
 5. เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครอง หรือผูเ้ ชียว
ชำญมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้ ผ่ำนสื่อ
วิธีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย เพือ่
ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ

ดีเลิศ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 4 ข้อ

ดี

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 3 ข้อ

ปำนกลำง

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 2 ข้อ

กำลังพัฒนำ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 1 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 4 ข้อ

ดี

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 3 ข้อ

ปำนกลำง

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 2 ข้อ

กำลังพัฒนำ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 1 ข้อ

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
ประเด็นพิจารณา
มี ก ำรบริ ห ำรจัด กำรชั้น เรี ย นเชิ ง บวก
ครู ผู ส้ อนมีก ำรบริ หำรจัดกำรชัน้ เรีย น โดย
เน้นกำรมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก ให้เ ด็กรักครู
ครูรกั เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้
สำมำรถเรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
 1. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน
 2. ครูผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
 3. เด็กรักครู / ครูรกั เด็ก / เด็กรักเด็ก

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
 4. เด็กรักที่จะเรียนรู ้
 5. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรให้ผูเ้ รียน
สำมำรถเรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบ
และนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน มีกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรี ย นรู อ้ ย่ำ งเป็ น
ระบบ มีขนั้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู ้ และให้ข ้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้ รียน
เพื่อนำไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้
 1. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ
 2. มีกำรนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน
 3. มีก ำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ
 4. มีขนั้ ตอนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัด
ประเมิน ผลที่เ หมำะสมกับ เป้ ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู ้
 5. ให้ข อ้ มูล ย้อ นกลับ แก่ ผู เ้ รี ย นไปใช้
พัฒนำกำรเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ

ดีเลิศ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 4 ข้อ

ดี

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 3 ข้อ

ปำนกลำง

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 2 ข้อ

กำลังพัฒนำ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 1 ข้อ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
มีก ำรแลกเปลี่ย นเรี ย นรู แ้ ละให้ข อ้ มูล
ป้ อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำร
เรี ย นรู ้ ครู แ ละผู ม้ ีส่ ว นเกี่ ย วข อ้ งร่ ว มกัน
แลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์รวมทัง้ ให้
ขอ้ มูลป้ อนกลับ เพื่อ นำไปใช้ในกำรปรับ ปรุง
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้
 1. ครูและผูส้ ่วนเกี่ยวข ้องร่วมกัน
แลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
 2. กำรประชุมครูทงั้ คณะ / ประชุมกลุม่
สำระกำรเรียนรูเ้ พือ่ ต่อยอดและขยำยผลจำก
กำรเข ้ำร่วมอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน
 3. กำรทำ MOU ในโครงกำรวิจยั และ
พัฒนำหลักสูตรนำร่องวิทยำศำสตร์ ที่เน้น
กำรคิด อ่ำน เขียนและแก้ปญั หำ สำหรับครู ใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษำ
 4. โรงเรียนสมำคมสตรีไทย เป็ นเครือข่ำย
สถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวน
สุนนั ทำ นำนักศึกษำฝึ กปฏิบตั ิกำรวิชำชีพ
 5. ครูทุกคนมีกำรทำงำนวิจยั ในชัน้ เรียน ปี
กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ทำให้ครูได้พฒั นำและ
ส่งเสริมผูเ้ รียนที่ให้มปี ระสิทธิภำพ
 6. ครูพฒั นำจัดกำรเรียนรู ้ โดยใช้
สถำนกำรณ์ ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ด้
เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง
 7. ครูมกี ำรออกแบบสำรวจควำมพึง
พอใจของผูเ้ รียนด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนให้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพือ่ นำไปใช้ใน
กำรพัฒนำกำรวัดกำรเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำครบทุกข้อ
ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 4 ข้อ

ดี

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 3 ข้อ

ปำนกลำง

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 2 ข้อ

กำลังพัฒนำ

ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้ 1 ข้อ

การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพของรายละเอียดและค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐาน รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผลกำรประเมิน 3 ปียอ้ นหลัง

ค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
ระดับ

2550
2555
2558
ได้มำตรฐำน
ดีมำก
ดีมำก
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ นชีวติ
ประเด็นพิจารณา
1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรูต้ ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตร
สถำนศึกษำ
2. เน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง
3. มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่สี ำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
4. ครูจดั กระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ กทักษะ แสดงควำม
คิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน
5. ครูจดั กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
ได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อการเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
1. มีกำรใช้ส่อื ในกำรจัดกำรกำรเรียนรู ้
2. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู ้
3. ใช้แหล่งเรียนรูร้ วมทัง้ ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้
4. สร้ำงโอกำสให้ผู ้เรียนได้แสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย
5. เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครอง หรือผู ้เชียวชำญมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ควำมรู ้
ผ่ำนสื่อ วิธีกำร และกระบวนกำรที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
ประเด็นพิจารณา
1. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน
2. ครูผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
3. เด็กรักครู / ครูรกั เด็ก / เด็กรักเด็ก
4. เด็กรักที่จะเรียนรู ้
5. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรให้ผูเ้ รียนสำมำรถเรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา
1. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ
2. มีกำรนำผลมำพัฒนำผู ้เรียน
3. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ
4. มีขนั้ ตอนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ ำหมำยใน
กำรจัดกำรเรียนรู ้
5. ให้ข ้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้ รียนไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
1. ครูและผูส้ ่วนเกี่ยวข ้องร่วมกันแลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์
2. กำรประชุมครูทงั้ คณะ / ประชุมกลุม่ สำระกำรเรียนรูเ้ พือ่ ต่อยอดและขยำยผล
จำกกำรเข ้ำร่วมอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน
3. กำรทำ MOU ในโครงกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตรนำร่องวิทยำศำสตร์ ที่เน้น
กำรคิด อ่ำน เขียนและแก้ปญั หำ สำหรับครูในระดับชัน้ ประถมศึกษำ
4. โรงเรียนสมำคมสตรีไทย เป็ นเครือข่ำยสถำนศึกษำของคณะคุรุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนนั ทำ นำนักศึกษำฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรวิชำชีพ

ระดับ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
5. ครูทุกคนมีกำรทำงำนวิจยั ในชัน้ เรียน ปี กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ทำให้ครู
ได้พฒั นำและส่งเสริมผู ้เรียนที่ให้มปี ระสิทธิภำพ
6. ครูพฒั นำจัดกำรเรียนรู ้ โดยใช้สถำนกำรณ์ ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่ เกิดขึ้นจริงเพือ่ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูไ้ ด้เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง
7. ครูมกี ำรออกแบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู ้เรียนด้ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพือ่ นำไปใช้ในกำรพัฒนำกำร
วัดกำรเรียนรู ้

ระดับ

สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อกาหนดค่าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
รายละเอียดที่ 3.1 จัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวติ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
จัด กำรเรี ย นรู ้
เป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรียน
ครู ผู ส้ อนจัด กำรเรี ย นรู ผ้ ่ ำ น
ผ่ำนกระบวน กำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วดั ของ กระบวนกำรคิ ด และปฏิบ ตั ิ จ ริ ง
ก ำ ร คิ ด แ ล ะ หลัก สู ต รสถำนศึ ก ษำ สร้ำ งโอกำสให้ และสำมำรถนำไปประยุ ก ต์ใช้ใน
ปฏิบตั ิจริง และ ผู เ้ รี ย นมีส่ ว นร่ ว มในกำรเรี ย นรู ผ้ ่ ำ น กำรกำรดำเนินชีวติ เป็ นไปตำม
สำมำรถน ำไป กระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจ ริ ง มีก ำร ประเด็นพิจำรณำ
ประยุกต์
บริ ห ำรจัด กำรชัน้ เรี ย นเชิง บวกสร้ำ ง 3.1.1 จัด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ้
ใช้ในกำรดำเนิน ปฏิ ส ัม พัน ธ์ ท่ี ดี ค รู รู ้จ ัก ผู ้เ รี ย นเป็ น ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดั
ชีวติ
รำยบุ คคล ดำเนินกำรตรวจสอบและ ของหลักสูตรสถำน
ประเมินผู เ้ รี ยนอย่ำ งเป็ นระบบและนำ ศึกษำ
ผลมำพัฒ นำผู เ้ รี ย น รวมทั้ง ร่ ว มกัน 3.1.2 เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เรียนรู ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละนำผลที่ได้มำให้ โดยผ่ ำ นกระบวนกำรคิ ด และ
ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง ปฏิบตั ิจริง
กำรจัดกำรรู ต้ ำมมำตรฐำนกำรเรี ย นรู ้
3.1.3 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถำนศึก ษำที่เ น้น ที่สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู ้ โ ด ย ผ่ ำ น
3.1.4 ครูจดั กระบวนกำรเรียน
กระบวนกำรคิ ด และปฏิ บ ัติ จ ริ ง มี กำรสอนเพื่อ ให้ผู เ้ รี ย นได้ร บั กำร
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ท้ ่สี ำมำรถนำไป ฝึ กทักษะ แสดงควำมคิดเห็น สรุป
จัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบกำรจัดกำร องค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน
เรี ย นรู เ้ ฉพำะสำหรับ ผูท้ ่ีมีควำมจำเป็ น 3.1.5 ครู จดั กระบวนกำรเรียน
และต้อ งกำรควำมช่ ว ยเหลือ พิ เ ศษ ก ำ ร ส อ น ที่ ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ไ ป
ผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ กทักษะแสดง แสดง ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
ควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอ
ผลงำนและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ครู ผูส้ อนจัดกำรเรียนรู ้
ผ่ำนกระบวน
กำรคิ ด และปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง
และสำมำรถนำไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นกำรกำร
ดำเนินชีวิต ตำมประเด็น
พิจำรณำครบทัง้ 5 ข ้อ

รายละเอียดที่ 3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อกำรเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู ร้ วมทัง้ ครู ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำรสนเทศ และ ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำร และแหล่ ง เรี ย นรู ้เ ป็ นไปตำม
แหล่งเรียนรู ้
เรี ย นรู ้ โดยสร้ำ งโอกำสให้ผูเ้ รีย นได้ ประเด็นพิจำรณำ
แสวงหำควำมรู ด้ ว้ ยตนเองจำกสื่อ ที่ 3.2.1 มีกำรใช้ส่อื ในกำรจัดกำร
หลำกหลำย
กำรเรียนรู ้
3.2.2 มี ก ำรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู ้
3.2.3 ใช้แหล่งเรี ย นรู ร้ วมทัง้
ภู มิป ัญ ญำท้อ งถิ่ น มำใช้ใ นกำร
จัดกำรเรียนรู ้
3.2.4 สร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้
แสวงหำควำมรู ด้ ว้ ยตนเองจำกสื่อ
ที่หลำกหลำย
3.2.5 เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครอง
หรือผูเ้ ชียวชำญมำถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ควำมรู ้ ผ่ำนสื่อ
วิธีกำร และกระบวน
กำรที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ครู ใช้ส่ื อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่ ง
เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ประเด็นพิจำรณำครบทัง้
5 ข ้อ

รายละเอียดที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ครู ผู ส้ อนมีก ำรบริ ห ำรจัด กำรชัน้
ครู มีก ำรบริ หำรจัดกำรชัน้ เรียน ครู มกี ำรบริหำรจัดกำร
จัดกำรชัน้ เรียนเชิง เรี ย น โดยเน้น กำรมีป ฏิส มั พัน ธ์เ ชิง เชิ ง บวก เป็ นไปตำม ประเด็ น ชัน้ เรียนเชิงบวก เป็ นไป
บวก
บวก ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก และเด็ก พิจำรณำ
ตำม ประเด็น พิจ ำรณำ
รัก เด็ก เด็ก รัก ที่จ ะเรี ย นรู ้ สำมำรถ 3.3.1 ครู ผู ส้ อนมีก ำรบริ ห ำร ครบทัง้ 5 ข ้อ
เรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
จัดกำรชัน้ เรียน
3.3.2 ครูผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์เชิง
บวก
3.3.3 เด็กรักครู / ครู รกั เด็ก /
เด็กรักเด็ก
3.3.4 เด็กรักที่จะเรียนรู ้
3.3.5 ครู ผู ส้ อนมีก ำรบริ ห ำร
จัด กำรให้ผู เ้ รี ย นสำมำรถเรี ย นรู ้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

รายละเอียดที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ตรวจสอบและ มี ก ำ ร ต ร ว จส อบ แล ะ ปร ะเมิ น ครู มี ต รวจสอบและประเมิน ครู มกี ำรบริหำรจัดกำร
ป ร ะ เ มิ น ผู ้เ รี ยน คุณภำพกำรจัดกำรเรี ย นรู อ้ ย่ำ งเป็ น ผูเ้ รียนอย่ำงเป็ นระบบ และนำผล ชัน้ เรียนเชิงบวก เป็ นไป
อ ย่ ำ งเ ป็ น ร ะบบ ระบบ มีขนั้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและ มำพัฒ นำผู เ้ รี ย น เป็ นไปตำม ตำม ประเด็น พิจ ำรณำ
แ ล ะ น ำ ผ ล ม ำ วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม ประเด็นพิจำรณำ
ครบทัง้ 5 ข ้อ
พัฒนำผูเ้ รียน
กับเป้ ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู ้ และ 3.4.1 มี ก ำรตรวจสอบและ
ให้ข อ้ มู ล ย้อ นกลับ แก่ ผู เ้ รี ย นเพื่ อ ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้
นำไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้
อย่ำงเป็ นระบบ
3.4.2 มี ก ำรน ำผลมำพัฒ นำ
ผูเ้ รียน
3.4.3 มี ก ำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู ้
อย่ำงเป็ นระบบ
3.4.4 มีขนั้ ตอนกำรใช้เครื่องมือ
แล ะ วิ ธี ก ำ ร วั ด ปร ะเ มิ น ผลที่
เหมำะสมกับ เป้ ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนรู ้
3.4.5 ให้ข อ้ มู ล ย้อ นกลับ แก่
ผูเ้ รียนไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้

รายละเอียดที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียด
คาอธิบาย
ประเด็นพิจารณา
มีก ำรแลกเปลี่ยน ค รู แล ะ ผู ้มี ส่ ว นร่ วม เกี่ ยวข อ้ ง ครู มกี ำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ
เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ใ ห้ ร่ วมกั น แลกเปลี่ ย นควำม รู ้แ ล ะ ให้ข อ้ มูล ป้ อนกลับ เพื่อ ปรับปรุ ง
ข ้อ มู ล ป้ อ น ก ลับ ประสบกำรณ์ รวมทัง้ ขอ้ มูลป้ อนกลับ และพัฒ นำกำรจัด กำรเรี ย นรู ้
เพื่อ ปรับปรุ ง และ เพื่ อ น ำไปใช้ใ นกำรปรับ ปรุ ง และ เป็ นไปตำม ประเด็นพิจำรณำ
พัฒ นำกำรจัดกำร พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้
3.5.1 ครู และผู ส้ ่วนเกี่ย วขอ้ ง
เรียนรู ้
ร่ ว มกัน แลกเปลี่ย นควำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์
3.5.2 กำรประชุมครู ทงั้ คณะ /
ประชุมกลุม่ สำระกำรเรียนรูเ้ พือ่ ต่อ
ยอดและขยำยผลจำกกำรเขำ้ ร่วม
อบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำน
3 . 5 . 3 ก ำ ร ท ำ MOU ใ น
โครงกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร
นำร่องวิทยำศำสตร์ ที่เน้นกำรคิด
อ่ ำ น เขีย นและแก้ปญ
ั หำ สำหรับ
ครูในระดับชัน้ ประถมศึกษำ
3.5.4 โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
เป็ นเครือข่ำยสถำนศึกษำของคณะ
คุรุสภำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั
ทำ น ำนัก ศึ ก ษำฝึ กปฏิ บ ัติ ก ำร
วิชำชีพ
3.5.5 ครู ทุ ก คนมีก ำรท ำงำน
วิจยั ในชัน้ เรียน ปี กำรศึกษำละ 1
เรื่ อง ท ำให้ค รู ได้พ ัฒ นำและ
ส่งเสริมผูเ้ รียนที่ให้มปี ระสิทธิภำพ
3.5.6 ครู พ ฒั นำจัดกำรเรี ย นรู ้
โดยใช้ส ถำนกำรณ์ ข่ ำ วสำร
เหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น จริ ง

เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ครู และผู ม้ ี ส่ ว นร่ วม
เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ร่ ว ม กั น
แลกเปลี่ย นควำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์ รวมทั้ง
ข ้อ มู ล ป้ อ น ก ลับ เ พื่ อ
นำไปใช้ในกำรปรับปรุ ง
และพัฒ นำกำรจัด กำร
เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ประเด็น พิจ ำรณำทัง้ 7
ข ้อ

เพื่อ พัฒ นำกำรจัด กำรเรี ย นรู ไ้ ด้
เหมำะสมจำกสถำนกำรณ์จริง
3.5.7 ครู มกี ำรออกแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผูเ้ รียนด้ำนกำร
จัดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนให้
เป็ นข้อมูลป้ อนกลับเพื่อนำไปใช้ใน
กำรพัฒนำกำรวัดกำรเรียนรู ้

วิธีการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
รายละเอียดที่ 3.1 จัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวติ
คาอธิบาย
เป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วดั ของหลักสูตรสถำนศึกษำ สร้ำงโอกำสให้
ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิงบวกสร้ำงปฏิสมั พันธ์ท่ดี คี รู รูจ้ กั
ผู เ้ รี ย นเป็ นรำยบุ คคล ดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู เ้ รี ย นอย่ำ งเป็ นระบบและนำผลมำพัฒนำผู เ้ รี ย น รวมทัง้ ร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละนำผลที่ได้มำให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุ งกำรจัดกำรรูต้ ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดั ของ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่สี ำมำรถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูเ้ ฉพำะสำหรับผูท้ ่มี คี วำมจำเป็ นและต้องกำรควำมช่วยเหลื อพิเศษผูเ้ รียนได้รบั กำรฝึ ก
ทักษะแสดง แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำนและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู ต้ ำม ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม  1. จัด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ้ 1. แผนงำนกำรทำ โครงงำน โครงกำร และ
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้ ตัวชี้วดั ของ ประเด็นพิจำรณำ ข ้อ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรูต้ วั ชี้สดั กิจกรรมบูรณำกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำ
1-5 ได้อย่ำงครบถ้วน ของหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. แผนกำรเรียนรูร้ ำยวิชำ
- กิจกรรมกำรเรียนรูโ้ ดยผ่ำน
 2. จัด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู ้ 3. ผลงำนนักเรียน
กระบวนกำรทำงำนกลุม่
โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม 4. ภำพถ่ำย
- โครงงำน
โครงงำน โครงกำร และกิจกรรม
- กิจกรรมบูรณำกำร
บูรณำกำรมีแผนกำรทำโครงงำน
โครงกำร และกิจกรรมบูรณำกำร
 3. เขี ย นแผนกำรจัด กำร
เรียนรูใ้ นกำรสอน โครงกำร และ
กิจกรรมบูรณำกำร
2 เน้นให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้ โดย
 1 . แ ผ น ง ำ น โค ร งก ำ ร 1. คำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงำน
ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมทัก ษะชีวิต กิ จ กรรม 2. สรุ ป ผล กิ จ กรรมทัก ษะชี วิ ต และ
จริง
กิจกรรมบูรณำกำร
บูรณำกำร
- กิ จ ก ร ร ม ทั ก ษ ะ ชี วิ ต /
 2. เอกสำรประกอบกำรทำ 3. ผลงำนนักเรียน
โครงงำน / กิจกรรมบูรณำกำร
กิจ กรรมทักษะชีวิต บันทึก กำร 4. ภำพถ่ำย
ท ำงำนกลุ่ ม กำรสรุ ป ผลกำร
ทำงำน

รายละเอียดที่ 3.1 จัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวติ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
3. มีแ ผนกำรจัด กำรเรี ย นรู ท้ ่ี
 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
สำมำรถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
2. บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้ (บันทึก
ครอบคลุมตำมตัวชี้วดั ทุก
- แผนกำรจัด กำรเรี ย นรู ท้ ุ ก
หลังสอน)
รำยวิชำ
รำยวิชำ
3. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน
 2. บันทึกผลกำรจัดกำร
รำยบุคคล
เรียนรู ้ (บันทึกหลังสอน)
 3. บันทึกผลกำรส่งแผนกำร 4. ตำรำงนิเทศกำรสอน
จัดกำรเรียนรู ้
 4. กำรนิเทศกำรสอน
4. ครู จ ดั กระบวนกำรเรียนกำร
 1. แผนงำนกำรจัดโครงกำร 1. คำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงำน
สอนเพื่อ ให้ผู เ้ รี ย นได้ร บั กำรฝึ ก
2. ผลงำนนักเรียน / ผลงำนครู
โครงงำน กิจกรรมบูรณำกำร
ทัก ษะ แสดงควำมคิด เห็น สรุ ป
 2. แผนงำนแต่ละกลุม่ สำระ 3. สรุ ปผลกำรทำโครงกำร โครงงำน
องค์ควำมรู ้ นำเสนอผลงำน
กิ จ กรรมทัก ษะชี วิต และกิ จ กรรม
กำรเรียนรู ้
- กิ จ ก ร ร ม สั ป ด ำ ห์ วั น
บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์
4. สรุ ปผล กำรด ำเนิ น งำนตำม
- กิจกรรมทักษะชีวติ
แผนงำนแต่ละกลุม่ สำระกำรเรียนรู ้
- โครงงำน กิจกรรมบูรณำกำร
- กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู โ้ ดยใช้
กระบวนกำรกำรทำงำนกลุม่
- กิจ กรรมกำรเรี ยนรู ใ้ นแต่ละ
กลุม่ สำระ
5. ครู จ ดั กระบวนกำรเรียนกำร
 1. แผนงำนกำรจัดโครงกำร 1. คำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงำน
สอนที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
2. สรุปผลดำเนินงำนตำมแผนงำนแต่
โครงงำน กิจกรรมบูรณำกำร
ชีวติ ประจำวันได้
 2. แผนงำนแต่ละกลุม่ สำระ ละกลุม่ สำระกำรเรียนรู ้
3. สรุปผลดำเนินงำน กิจกรรม Shop
กำรเรียนรู ้
สนุก และกิจกรรมทักษะชีวติ ส.ส.ท.
 3. กิจกรรม Shop สนุก
4. ภำพถ่ำย
ส.ส.ท.

รายละเอียดที่ 3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อกำรเรียนรู ้
คาอธิบาย
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรูร้ วมทัง้ ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้
แสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกสือ่ ที่หลำกหลำย
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
1. มีกำรใช้ส่อื ในกำร ดำเนินกำรตำมประเด็น  1. บันทึกกำรยืม-คืน
1. แผนกำรจัดกำรรู ้ / บันทึกผลกำรจัดกำร
จัดกำรกำรเรียนรู ้
พิจำรณำ ข ้อ 1-5 ได้
เรียนรู ้
สื่อกำรสอน
- สื่อของจริง
อย่ำงครบถ้วน
2. แบบบันทึกกำรเรียนกำรสอนประจำวันของ
 2. บันทึกกำรใช้ห ้อง
- สื่อสำเร็จรู ป / สื่อ
ประกอบกำรต่ำงๆ อำทิ ห้อง แต่ละห้อง
สิ่งพิมพ์ / เครื่องมือ /
3. บันทึกกำรยืม-คืนสื่อกำรสอน
วิทยำศำสตร์ ห้องศูนย์
เกมกำรศึกษำ
4. บันทึกกำรใช้หอ้ งประกอบกำรต่ำงๆ อำทิ
วิทยำกำร
 3. บัญชีส่อื กำรสอนที่ ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องศูนย์วทิ ยำกำร
ผลิตโดยครู เช่น เกม 24 , 5. บันทึกผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล
เกมดำวิช่ี
2. มีกำรใช้เทคโนโลยี
1. แผนกำรจัดกำรรู ้ / บันทึกผลกำรจัดกำร
 1. บันทึกกำรใช้สอ่ื
สำรสนเทศในกำร
เรียนรู ้
Smart Classroom
จัดกำรเรียนรู ้
 2. ตำรำงกำรสอน / กำร 2. แบบบันทึกกำรเรียนกำรสอนประจำวันของ
- สื่ อ Smart
แต่ละห้อง
ใช้หอ้ ง Computer
Classroom
3. บันทึกผลกำรนิเทศกำรสอน
- โป ร แก ร ม เ ส ริ ม
4. เกียรติบตั รนักเรียนที่ได้รบั จำกกำรแข่งขัน
ทัก ษะกำรเรี ย นรู ้ เช่น
โปรแกรม Word search , Microsoft Power
Kahoot
/
Point , คณิตคิดเร็ว ด้วยโปรแกรม CAI และ
Wordsearch / ค ณิ ต
กำรวำดภำพด้วย Paint ของแต่ละกลุม่ สำระ
คิ ด เ ร็ ว จ ำ ก
กำรเรียนรู ้
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /
5. ผลงำนนักเรียน
โ ป ร แ ก ร ม Power
6. รำงวัล / เกียรติบตั ร จำกกำรแข่งขัน
Point / โ ป ร แ ก ร ม
ภำยนอกโรงเรียน
Paint

รายละเอียดที่ 3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3. ใช้แหล่งเรียนรูร้ วมทัง้
ภูมปิ ญั ญำท้องถิ่นมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู ้
- กำรเรียนรูจ้ ำก
ประสบกำรณ์ตรง / กิจกรรม
ทัศนศึกษำ

4. สร้ำงโอกำสให้ผูเ้ รียนได้
แสวงหำควำมรู ด้ ว้ ยตนเอง
จำกสื่อที่หลำกหลำย
- กำรทำโครงงำน
- กิจกรรมบูรณำกำร
- กิจ กรรมกำรเรี ย นรู ใ้ น
แต่ละกลุม่ สำระ
5. เปิ ดโอกำสให้ผูป้ กครอง
หรือผูเ้ ชียวชำญมำถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ควำมรู ้ ผ่ำนสื่อ
วิธี ก ำร และกระบวนกำรที่
หลำกหลำย เพื่อ ประโยชน์
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
- ปรำชญ์ชำวบ้ำน

และแหล่งเรียนรูท้ ่เี อื้อต่อกำรเรียนรู ้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐาน
 1. บันทึกควำมสัมพันธ์ 1. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
2. บันทึกควำมสัมพันชุมชนสู่โรงเรียนและ
ชุมชนสู่โรงเรียนและ
ควำมสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมุ ชน
ควำมสัมพันธ์โรงเรียนสู่
3. สรุปผลโครงงำน โครงกำร กิจกรรมบูรณำ
ชุมชน
 2. กิจกรรมทัศนศึกษำ กำร
 3. จัดกิจกรรมกำร
เรียนรูโ้ ดยกระบวนกำรกลุม่
โครงงำน โครงกำร กิจกรรม
บูรณำกำร
1. สรุปผลกำรทำ โครงงำน โครงกำร กิจกรรม
 1. แผนงำนกำรจัด
โครงงำน โครงกำร กิจกรรม บูรณำกำร
2. สรุปผลดำเนินงำนตำมแผนงำนแต่ละกลุม่
บูรณำกำร
สำระกำรเรียนรู ้
 2. แผนงำนแต่ละกลุม่
3. บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้
สำระกำรเรียนรู ้
4. ผลงำนนักเรียน
 3. แผนกำรจัดกำร
5. ภำพถ่ำย
เรียนรู ้
 1. . บันทึก
ควำมสัมพันธ์ชมุ ชนสู่
โรงเรียนและควำมสัมพันธ์
โรงเรียนสู่ชมุ ชน
 2. บันทึกกำรสอน
ศำสนำอิสลำมทุกวันศุกร์

1. บันทึกควำมสัมพันธ์ชมุ ชนสู่โรงเรียนและ
ควำมสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมุ ชน
2. บันทึกกำรสอนศำสนำอิสลำมทุกวันศุกร์
3. ภำพถ่ำย

รายละเอียดที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิงบวก
คาอธิบาย
ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้ สำมำรถเรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำรจัดกำร ดำเนินกำรตำมประเด็น
ชัน้ เรียน
พิจำรณำ ข ้อ 1-5 ได้อย่ำง
- จัดป้ ำยนิเทศควำมรู ้
ครบถ้วน
- จัดมุมกำรเรียนรู ้ มุมจัด
แสดงผลงำนนักเรียน
- ห้องเรียนสะอำด จัดเวร
ประจำวัน แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ
2. ครูผูส้ อนมีปฏิสมั พันธ์เชิง
บวก
- ครูพูดจำไพเรำะ / แต่งกำย
สุภำพเหมำะสม
- สร้ำงควำมอบอุ่น ควำมรูส้ กึ ที่
ดีให้แก่นกั เรียน
- กำรสื่อสำรในชัน้ เรียนระหว่ำง
ครูกบั นักเรียนที่ดตี ่อกัน
กำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดเี พื่อซึม
ซับสิ่งที่ดงี ำมไว้ปฏิบตั ิ
3. เด็กรักครู / ครูรกั เด็ก / เด็กรัก
เด็ก
- กำรทำงำนกลุม่ ร่วมกัน /
ควำมมีนำ้ ใจ
- ควำมเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
- กำรช่วยเหลือคุณครู

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. กำรนิเทศกำรสอน
 2. แบบสำรวจ ประเมินควำม
พึงพอใจของผู ้เรียนที่มตี ่อกำรสอน
ของครู

 1. กำรนิเทศกำรสอน
 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้
 3. แบบสำรวจ ประเมินควำม
พึงพอใจของผู ้เรียนที่มตี ่อกำรสอน
ของครู

 1. สังเกตกระบวนกำรกำร
ทำงำนกลุม่
 2. สมุดบันทึกจิตสำธำรณะ
 3. สมุดบันทึกควำมดี

หลักฐาน
1. ป้ ำยนิเทศ
2. มุมกำรเรียนรู ้ มุมแสดงผล
งำนนักเรียน
3. ตำรำงแบ่งหน้ำทีเ่ วร
ประจำวัน หน้ำที่ รับผิดชอบ
4. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน
รำยบุคคล
1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน
2. แผนกำรจัดกำรรู ้ / บันทึก
ผลกำรจัดกำรเรียนรู ้
3. สรุปแบบสำรวจ ประเมิน
ควำมพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มี
ต่อกำรสอนของครู

1. ผลงำนนักเรียน
2. กำรเขียนบันทึกในสมุด
บันทึกจิตสำธำรณะ
3. กำรเขียนบันทึกในสมุด
บันทึกควำมดี

รายละเอียดที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
4. เด็กรักทีจ่ ะเรียนรู ้
- มีเจตคติท่ดี ตี ่อกำร
เรียนรู ้ / แสวงหำควำมรู ้
และค้นหำคำตอบ
- มีควำมกระตือรือร้น
สนใจใฝ่ รู ้ ด้วยตนเอง
- เมือ่ เกิดข้อสงสัยก็จะ
ซักถำม
- สำมำรถตัดสินใจใน
เรื่องง่ำยๆอย่ำงมีเหตุผล
5. ครูผูส้ อนมีกำรบริหำร
จัดกำรให้ผู ้เรียนสำมำรถ
เรียนรูร้ ่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข
- ครูมกี ำรจัด
กระบวนกำรเรียนรูท้ ่ี
หลำกหลำย เพือ่ กระตุน้
ให้นกั เรียนมีกำรเรียนรู ้
ตลอดเวลำ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. กำรนิเทศกำรสอน
 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้

หลักฐาน
1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล
2. แผนกำรจัดกำรรู ้ / บันทึกผลกำรจัดกำร
เรียนรู ้
3. ผลงำนนักเรียน

 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้
 2. กำรนิเทศกำรสอน

1. สรุปผลกำรนิเทศกำรสอนรำยบุคคล
2. แผนกำรจัดกำรรู ้ / บันทึกผลกำรจัดกำร
เรียนรู ้
3. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรสอน
ของครู

รายละเอียดที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่ำงเป็ นระบบ และนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน
คาอธิบาย
มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ มีขนั้ ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำร
วัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู ้ และให้ข ้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้ รียนเพื่อนำไปใช้พฒั นำกำรเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. มี ก ำรตรวจสอบและ ดำเนินกำรตำมประเด็น
ประเมินคุณภำพกำรจัดกำร พิจำรณำ ข ้อ 1-5 ได้
เรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นระบบ
อย่ำงครบถ้วน
- กำรสอบวัด ผลตำม
ตัว ชี้ว ดั กำรสอบระหว่ ำ ง
ภำค กำรสอบปลำยภำค
- กำรสอบ Pre-Test ,
กำรสอบ RT , กำรสอบ NT
, กำรสอบ O-Net
2. มี ก ำรน ำผลมำพัฒ นำ
ผูเ้ รียน
- สอนซ่ อ มเสริ ม (เช้ำ เย็น)
- ติว ป. 3 เพื่อสอบ NT
- ติว ป. 1 เพื่อสอบ RT
- ติ ว ป. 6 เพื่อ สอบ ONET
- กิจกรรมยำมเช้ำ
- แบบฝึ กหัดเสริมทุกวัน
ศุกร์
- ทำวิจยั Case Study

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. กำรสอบวัดผลตำมตัวชี้วดั
 2. กำรสอบระหว่ำงภำค
 3. กำรสอบปลำยภำค
 4. กำรสอบ Pre-Test
 5. กำรสอบ RT , NT และ
O-Net

หลักฐาน
1. ผลกำรสอบวัดผลตำมตัวชี้วดั
2. ผลกำรสอบระหว่ำงภำค
3. ผลกำรสอบปลำยภำค
4. ผลกำรสอบ Pre-Test
5. ผลกำรสอบ RT , NT และ O-Net

 1. แบบฝึ กหัดสอนซ่อมเสริม
(เช้ำ-เย็น)
 2. แบบฝึ ก หัดติว ป. 3 เพื่อ
สอบ NT
 3. แบบฝึ ก หัดติว ป. 1 เพื่อ
สอบ RT
 4. แบบฝึ ก หัดติว ป. 6 เพื่อ
สอบ O-NET
 5. แบบฝึ กหัดเสริมทุกวันศุกร์
 6. กำรทำวิจยั ครูรำยบุคคล
 7. Case Study

1. แบบฝึ ก หัดสอนซ่อ มเสริ ม (เช้ำ เย็น)
2. แบบฝึ กหัดติว ป. 3 เพื่อสอบ NT
3. แบบฝึ กหัดติว ป. 1 เพื่อสอบ RT
4. แบบฝึ กหัดติว ป. 6 เพื่อสอบ ONET
5. แบบฝึ กหัดเสริมทุกวันศุกร์
6. กำรทำวิจยั ครูรำยบุคคล
7. Case Study

รายละเอียดที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่ำงเป็ นระบบ และนำผลมำพัฒนำผูเ้ รียน (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3. มีกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ น
ระบบ
- แบบประเมิน
- สมุดแจ้งผลกำร
เรียน
- ปพ. 5
- ปพ. 8
- แบบสอบถำม
4 . มี ข ั้ น ต อ น ก ำ ร ใ ช้
เครื่ อ งมือ และวิธีก ำรวัด
ประเมิน ผลที่เ หมำะสม
กั บ เ ป้ ำ ห ม ำ ย ใ น ก ำ ร
จัดกำรเรียนรู ้
- กำรวิเครำะห์ข ้อสอบ
- เกณฑ์กำรให้คะแนน
แต่ละรำยวิชำ
5. ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผู เ้ รี ย นไปใช้พ ฒั นำกำร
เรียนรู ้
- วิจยั ในชัน้ เรียน
- Case Study

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. แบบประเมินควำมพึง
พอใจของผูป้ กครองต่อคุณภำพ
จัดกำรศึกษำและคุณภำพผูส้ อน
 2. สมุดแจ้งผลกำรเรียน
 3. ปพ. 5
 4. ปพ. 8
 5. แบบสำรวจกำรปฏิบตั ิงำน
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
 6. แบบสำรวจกำรจัดกำร
เรียนรูท้ เ่ี น้นผู ้เรียนเป็ นสำคัญ
 1. กำรวิเครำะห์ข ้อสอบ
 2. เกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ ละ
รำยวิชำ

หลักฐาน
1. สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อคุณภำพจัดกำรศึกษำและคุณภำพ
ผูส้ อน
2. สมุดแจ้งผลกำรเรียน
3. ปพ. 5
4. ปพ. 8
5. สรุปผลกำรสำรวจกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรวัด
และประเมินผล
6. สรุปผลกำรสำรวจกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่เี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
1. ผลกำรกำรวิเครำะห์ข ้อสอบวัดผลปลำยภำค
เรียน
2. เกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละรำยวิชำ

 1. วิจยั ในชัน้ เรียน
 2. Case Study
 3. สมุดแจ้งผลกำรเรียน

1. วิจยั ในชัน้ เรียน
2. Case Study
3. สมุดแจ้งผลกำรเรียน

รายละเอียดที่ 3.4 มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ข ้อมูลป้ อนกลับเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้
คาอธิบาย
ครูและผูม้ สี ่วนร่วมเกี่ยวข ้อง ร่วมกันแลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ รวมทัง้ ข ้อมูลป้ อนกลับเพือ่ นำไปใช้
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้
ประเด็นพิจารณา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูและผูส้ ่วนเกี่ยวข ้อง
ดำเนินกำรตำมประเด็น
ร่วมกันแลกเปลีย่ นควำมรูแ้ ละ พิจำรณำ ข ้อ 1-7 ได้อย่ำง
ประสบกำรณ์
ครบถ้วน
2. กำรประชุ ม ครู ทั้ง คณะ /
ประชุมกลุม่ สำระกำรเรียนรูเ้ พือ่
ต่ อ ยอดและขยำยผลจำกกำร
เขำ้ ร่วมอบรมสัมมนำ ศึกษำดู
งำน
3. กำรทำ MOU ในโครงกำรวิจยั
และพัฒ นำหลัก สู ต รน ำร่ อ ง
วิท ยำศำสตร์ ที่เ น้น กำรคิ ด
อ่ ำ น เ ขี ย น แล ะ แก้ป ั ญ หำ
ส ำ ห รั บ ค รู ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. บันทึกกำรประชุมย่อย
 2. บันทึกกำรประชุมกลุม่
สำระ
 1. บันทึกกำรประชุมครู
ของโรงเรียนสมำคมสตรีไทย
 2. บันทึกกำรประชุมกลุม่
สำระ
 3. บันทึกกำรประชุมฝ่ ำย
 1. บันทึกทำ MOU ใน
โครงกำรวิจยั และพัฒนำ
หลักสูตรนำร่องวิทยำศำสตร์ ที่
เน้นกำรคิด อ่ำน เขียนและ
แก้ปญั หำ สำหรับครูในระดับชัน้
ประถมศึกษำ ของโรงเรียน
สมำคมสตรีไทย ร่วมกับสสวท.

หลักฐาน
1. บันทึกกำรประชุมย่อย
2. บันทึกกำรประชุมกลุม่ สำระ
1. บันทึกกำรประชุมครู ของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย
2. บันทึกกำรประชุมกลุม่ สำระ
3. บันทึกกำรประชุมฝ่ ำย
1. บันทึกทำ MOU ใน
โครงกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร
นำร่องวิทยำศำสตร์ ทีเ่ น้นกำรคิด
อ่ำน เขียนและแก้ปญั หำ สำหรับ
ครูในระดับชัน้ ประถมศึกษำ ของ
โรงเรียนสมำคมสตรีไทย ร่วม
กับสสวท.
2. แบบเรียนวิทยำศำสตร์ ,
คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์
3. บันทึกกำรนิเทศตำมผลกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของคณะ
วิทยำกรผู ้เชี่ยวชำญจำกสสวท.

รายละเอียดที่ 3.4 มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ข ้อมูลป้ อนกลับเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้ (ต่อ)
ประเด็นพิจารณา
4. โรงเรียนสมำคมสตรี
ไทย เป็ นเครือข่ำย
สถำนศึกษำของคณะคุรุ
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนนั ทำ นำนักศึกษำฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรวิชำชีพ
5. ครูทกุ คนมีกำรทำงำน
วิจยั ในชัน้ เรียน ปี
กำรศึกษำละ 1 เรื่อง ทำให้
ครูได้พฒั นำและส่งเสริม
ผูเ้ รียนที่ให้มปี ระสิทธิภำพ
6. ครู พฒั นำจัดกำรเรียนรู ้
โดยใช้สถำนกำรณ์ ข่ำวสำร
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ เกิดขึ้น
จริ งเพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรี ย นรู ไ้ ด้เ หมำะสมจำก
สถำนกำรณ์จริง
7. ครูมกี ำรออกแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผูเ้ รียน
ด้ำ นกำรจัด กระบวนกำร
เรียนกำรสอนให้เป็ นข ้อมูล
ป้ อนกลับ เพื่อ น ำไปใช้ใ น
ก ำ ร พั ฒ น ำกำรวัด ก ำร
เรียนรู ้

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐาน

 1. หนังสือส่งตัวนิสติ นักศึกษำ ฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรวิชำชีพของ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนนั ทำ
 2. บัญชีลงเวลำปฏิบตั ิกำรฝึ ก
วิชำชีพ
 3. โครงกำรสอน
 4. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 1. วิจยั ในชัน้ เรียนของครุ
 2. วิจยั ในชัน้ เรียนของนิสติ ฝึ ก
ปฏิบตั ิกำร
 3. Case Study

1. หนังสือส่งตัวนิสติ นักศึกษำ ฝึ ก
ปฏิบตั ิกำรวิชำชีพของ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนนั ทำ
2. บัญชีลงเวลำปฏิบตั ิกำรฝึ กวิชำชีพ
3. โครงกำรสอน
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

 1. บันทึกกำรใช้สอ่ื Smart
Classroom
 2. แบบฝึ กคิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ตำมที่กำหนด
 3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ และ
บันทึกผลกำรจัดกำรเรียนรู ้
 1. แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
และคุณภำพผูส้ อน
 2. แบบสำรวจกำรจัดกำรเรียนรูท้ ่ี
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ

1. บันทึกกำรใช้ส่อื Smart Classroom
2. แบบฝึ กคิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำมที่
กำหนด
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ และบันทึกผล
กำรจัดกำรเรียนรู ้

1. วิจยั ในชัน้ เรียนของครุ
2. วิจยั ในชัน้ เรียนของนิสติ ฝึ กปฏิบตั ิกำร
3. Case Study

1. แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
และคุณภำพผูส้ อน
2. แบบสำรวจกำรจัดกำรเรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ครั้งที่ 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. นายธนาวิทย์
ฤทธิศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ อักษรกูล
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
กรรมการ
ผู้แทนครู
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช กรรมการและเลขานุการ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๒. การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อขอมติรับรองจำนวนนักเรียน
ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
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 ในช่วงสถานการณ์โควิด โรงเรียนประสบปัญหาผู้ปกครองไม่ชำระค่าเล่าเรียนจำนวนมาก
และจำนวนนักเรียนลดลง เนื่องจากนักเรียนต้องติดตามบิดามารดาย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมในต่างจังหวัด
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมความพร้อมครูเพื่อจัดการเรียนรู้แบบทางไกล ในทุกระดับชั้นเนื่องจาก
โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ดังนี้
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 การเพิ่ม
ความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนจากโรค
ระบาดโควิด ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน จากหน่วยงานสาธารณสุข
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓.๓.๒ กิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑ บางกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้แก่
กิจกรรมวันไหว้ครู 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 จัดทำป้ายนิเทศความรู้พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงทำเพื่อราษฎร วีดีทัศน์
พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๙
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ได้แก่ การวางพวงมาลา ป้ายนิเทศความรู้พระราช
กรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงทำเพื่อราษฎร วีดีทัศน์พระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ ๕
ส่วนกิจกรรมที่ต้องงดไปได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ และ ชมรมเทควันโด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช ผู้จัดการและผู้อำนวยการ แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้
จำนวนนักเรียนที่ได้สิทธิอดุ หนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน 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 ศรีรัตนวิบลู ย์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 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. นายธนาวิทย์
ฤทธิศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ อักษรกูล
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
กรรมการ
ผู้แทนครู
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช กรรมการและเลขานุการ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต แจ้งให้ทราบในเรื่องดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๒. ในวันนี้คณะกรรมการมาร่วมประชุมครบทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่
เสียสละเวลามา
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อขอมติรับรองจำนวนนักเรียน
ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช ผู้จัดการและผู้อำนวยการ แจ้งให้ทราบในเรื่อง
จำนวนนักเรียนที่ได้สิทธิอดุ หนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน 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
- ค่าเสื้อผ้า
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
ชั้นประถมปีที่ ๔
ชั้นประถมปีที่ ๕
ชั้นประถมปีที่ ๖

๖๒๒
๖๕๓
๗๘๕
๘๑๘

บาท
บาท
บาท
บาท

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น 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 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อทดแทนเวลาเรียนที่หยุดไปตามศักยภาพของ
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 ศรีรัตนวิบลู ย์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ครั้งที่ 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. นายธนาวิทย์
ฤทธิศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ อักษรกูล
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
๕. นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์
กรรมการ
ผู้แทนครู
๖. นางสาวจินตนา ธรรมวานิช กรรมการและเลขานุการ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๒. การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปิดภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๔ และรับรองในเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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
เพื่อยื่นตามแบบฟอร์ม ดังนี้
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 (บาทต่อปี)

รายการ
หมวด 1 ค่าอาหาร
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่าง
หมวด 2 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2.ค่าเครื่องใช้แรกเข้า
หมวด 3 เบ็ดเตล็ด
1.ค่าสื่อ/เทคโนโลยีการเรียน
การสอน/Internet/ICT
หมวด 4 รายการที่โรงเรียน
ให้บริการเพิ่มเติม
1.ค่าเรียนเสริมทักษะ
-ค่าจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
2.ค่าจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทักษะชีวิต

หมายเหตุ

ระดับการศึกษา
ก่อนประถม
ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3

หมายเหตุ
ประถม

8,400
2,200

8,400
1,200

8,400
1,200

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน

100
5,334

100
-

100
-

ให้เก็บครั้งเดียว

-

3,000

3,000

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน
(เก็บเพิ่มเติมจากที่รัฐอุดหนุน)

-

9,400

9,400

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน

-

2,886.50

3,056.50

แบ่งเก็บภาคเรียนละเท่า ๆ กัน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะชีวิต อาทิ การจัดทำอาหาร , การจัดทำงานประดิษฐ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช สอบถามในที่ประชุมเรื่องการสอนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน
๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจตาม
ความเหมาะสม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวจินตนา ธรรมวานิช
ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบลู ย์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

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 )

คําสัง่
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ที่ สสท. ๐๑/๑๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการร่วม ๔ ฝ่ าย
-------------------------------------------------------๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการโรงเรียนครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ
๒๕๖๒ ได้มีม ติ เ สนอรายชื่ อ บุ ค คลเพื่อ แต่ ง ตัง้ เป็ น กรรมการร่ ว ม ๔ ฝ่ าย เพื่อ อนุ ม ตั ิ ใ ห้เ ป็ น ไปตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุ นค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
จึงออกคําสัง่ แต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการร่วม ๔ ฝ่ าย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
๑. นางธาริณี
กฤดากร ณ อยุธยา
ลงนามแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
๒. นางศิรลิ กั ษณ์
มโนรมย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๓. นายพันธ์เทพ
รตางศุ
เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง
๔. นางสุมณฑา
ไกรฤกษ์
เป็ นผูแ้ ทนครู
๕. เด็กหญิงณธิดา
ลีละวงศ์
ผูแ้ ทนนักเรียน
๖. นางสาวจินตนา
ธรรมวานิช
ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ
ให้กรรมการดังกล่าวมีวาระการดํารงตําแหน่ง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สัง่ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ธรรมวานิช)
ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ

หมายเหตุ
จํานวนกรรมการให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการการช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๕ (๑)

คําสัง่
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ที่ สสท. ๐๑/๐๘/๒๕๖๓
---------------------------------------------------๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เพือ่ ให้การดําเนินงาน ดําเนินไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการ ในแต่ละมาตรฐาน
ของการประเมินภายในและภายนอก ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
๑. นางสุมณฑา
ไกรฤกษ์
ประธาน
๒. นางพรเพ็ญ
เริงโกมุท
รองประธาน
๓. นางปรานี
สังข์ทอง
กรรมการ
๔. นายฐิตติวฒั น์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
๕. นางสาวสุดารัตน์
สีดา
กรรมการ
๖. นางสาวสายใจ
ผลานุสนธิ
กรรมการ
๗. นางนพวรรณ
พรรัตนพันธ์
กรรมการ
๘. นางสุรางค์
อิ่มจาด
กรรมการ
๙. นางสาวกรรณิกา
แสวง
กรรมการ
๑๐. นาวสาวนฤมล
คิดดี
กรรมการ
๑๑. นางสาวเครือมาส
บัวทอง
กรรมการ
๑๒. นางสาวสุดใจ
สิงทะบุตร
กรรมการและเลขานุ การ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑. นางเบญจภรณ์
ฑีฆวาณิช
๒. นางสาวศรีนวล
ภูมปิ ระเทศ
๓. นางบุญเรือน
รัชตารมย์
๔. นางสาวประภาวดี
เจริญโภคราช
๕. นางสาวพิชชาภา
อติชน
๖. นางเกสรี
เมืองเกษม
๗. นางฐิตมิ า
สุทธิภญ
ิ โญกุล
๘. นางสาวกชกร
อนุตระกูล
๙. นางสาวอรรัมภา
วังมูล
๑๐. นางสาวเบญจรัตน์
ต่างทอง
๑๑. นางสาวธนินท์ธร
แดงทิม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๑. นางสาวจรัสศรี
ศรีรตั นวิบูลย์
๒. นางสาวชลิดา
เพชรรัตน์
๓. นางบุญเกื้อ
มิง่ ขวัญตา
๔. นางสมพิศ
ปาลกะวงศ์ฯ
๕. นางจริยา
เลิศสมบูรณ์
๖. นายวศิน
รัตนวราหะ
๗. นางสาวรัตติกาล
ชุณวรณ์
๘. นายกันตวัฒน์
เมืองเกษม
๙. นายอนุ กูล
เชื้อมอญ
๑๐. นาวสาวพัชรินทร์
ปาเบ้า
๑๑.นางศศิเพ็ญ
เพ็ญประภา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

(นางสาวจินตนา ธรรมวานิช)
ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี
ชัน้ 4

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ป. 6/1

ห้องวัดผล/

อเนกประสงค์

FUN

หมอภาษา

คณิตศาสตร์

ครูจรัสศรี

ห้องแนะแนว

ป. 4/2
ครูประภาวดี

ป. 5/1
ครูกรรณิกา
ป. 1/2
ครูสุรางค์

-

ห้อง

ห้อง

ห้อง

งานประดิษฐ์

นา้

เอนกประสงค์

ป. 5/2
ครูศรีนวล

ห้อง
วิทยาศาสตร์

ห้อง
นา้

ห้อง Lab
ภาษาอังกฤษ

ป. 2
ครูปรานี

ป. 6/2
ครูสุมณฑา

ห้อง
นา้

ห้อง
พยาบาล

ห้องประชุมชัน 4 และ ห้องนอนอนุบาล
ชัน้ 3

ห้องพยาบาล
ห้องพักครู

ป. 3/1
ครูรัตติกาล

ห้องสมุด

ห้องคอมพิวเตอร์
ชัน้ 2

ป. 3/2
ครูบุญเรือน

อ. 1/1
ครูสายใจ

อ. 1/2
ครูสุดารัตน์

ห้องอาจารย์ใหญ่

ห้องธุรการ

ป. 4/1
ครูนฤมล

ห้องศูนย์วิทยาการ

อ. 2/1
ครูนพวรรณ

ป. 1/1
ครูบุญเกือ

ห้องประชุมเล็ก

ห้อง
เตรียมอนุบาล
ห้องเก็บของ

อาคารประเลส เกษตรสุวรรณ
ชัน้ 4

ห้องพักคนงาน

ชัน้ 3

ห้อง

ชัน้ 2

นาฏศิลป์
ห้องศิลปะ

ห้องสือ่

ห้องจริยะ

ห้องพักครู

อ. 3/2
ครูธนินท์ธร

อ. 3/1
ครูพรเพ็ญ

อ. 2/2
ครูฐิติมา

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน )

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสมาคมสตรีไทย
คณะกรรมการสมาคมสตรีไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผูร้ บั ใบอนุ ญาต
ผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ
คณะกรรมการอานวยการโรงเรียน

ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการ

ผูช้ ่วยฝ่ ายธุรการ/อาคารสถานที่

ผูช้ ่วยฝ่ ายกิจการนักเรียน

ผูช้ ่วยฝ่ ายบุคลากร/ความสัมพันธ์ชุมชน

- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานการเงิน

- งานกิจการนักเรียน

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานการเรียนการสอน

- งานสารบรรณ

- งานสุขอนามัยนักเรียน

- งานสวัสดิการ

- งานสือ่ และเทคโนโลยี

- งานทะเบียน

- งานปกครอง

- งานประชาสัมพันธ์

- งานวัดผลประเมินผล

- งานพัสดุครุภณั ฑ์

- งานแนะแนว

- งานส่งเสริมอนามัยบุคลากร

- งานนิเทศ

- งานอาคารสถานที่

- งานติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

- งานสัมพันธ์ชุมชน

- งานห้องสมุด

- งานติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

- งานติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

- งานติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

6

นักเรียน

6

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- H.R.
- ลูกเสือ
- ชมรม / กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวม

40
40
80

ป.1
200
200
140
80
40
80
80
60
160
160
40
40
80
1200

ป.2
200
200
140
80
40
80
80
60
160
160

เวลาเรียน
ป.3 ป.4
200 160
200 160
120 160
80
120
40
40
80
80
80
80
80
40
160 160
160 160

ป.5
160
160
160
120
40
80
80
40
160
160

ป.6
160
160
120
120
40
80
80
80
160
160

1200

1200

1200

1200

หมายเหตุ บูรณาการสาระเพิ่มเติม สาระหน้าที่พลเมือง ในสาระสังคมศึกษา ในทุกระดับชั้น

1200

เอกสารประกอบ
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและตารางกิจกรรม)

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๓

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

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐
แทนหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ เมื ่ อ วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื ่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา
หรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรไปใช้ โดยให้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการศึกษาปฐมวัยโดยยึดนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ดั ง นั ้ น ทางโรงเรี ย นจึ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการการจั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย โรงเรี ย นสมาคมสตรี ไ ทย
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นคนดี มีวินัย มีสำนึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ
สัง คมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึง สภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นหลักสู ต ร
ที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายพัฒนาการเด็กปฐมวัยสอดคล้องและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ตลอดจนบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสมาคมสตรีไ ทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้
จัดการศึกษาปฐมวัย

สารบัญ
หน้า
คำสั่งกระทรงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
วิสัยทัศน์
หลักการของหลักสูตร
จุดหมายของหลักสูตร
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายของหลักสูตร
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
ประสบการสำคัญ
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ ๑ (อายุ ๓ - ๔ ปี)
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ ๒ (อายุ ๔ – ๕ ปี)
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ ๓ (อายุ ๕ – ๖ ปี)
การจัดประสบการณ์
ตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ประเมินพัฒนาการ
การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กอายุ ๓ – ๖ ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การสร้างรอยเชื่อมระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่๑
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน

๑
๓
๓
๔
๔
๔
๕
๗
๑๔
๑๔
๑๕
๑๖
๒๑
๓๘
๕๕
๗๖
๘๑
๘๕
๘๗
๘๘
๘๘
๙๑
๙๑
๙๓
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1. ภาพรวมของสถานศึกษา

1.1.1. ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ย นสมาคมสตรี ไ ทยก่ อ ตั ้ งเมื ่อ ปี พ.ศ. 2495 โดยคณะกรรมการการสมาคมสตรี ไ ทยในสมัยของ
คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์ เป็นนายกสมาคมสตรีไ ทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือบุตรของสตรีที่ด้อยโอกาส
ในการศึกษา ได้มีสถานที่ที่ศึกษาเล่าเรียน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ สมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจั ดตั้ง
โรงเรียนในระดับอนุบาล โดยใช้อาคารที่ทำการสมาคมเป็นสถานที่ทำการสอนและขยายชั้นเรียนจนปัจจุบันมีนักเรียน
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.1.2. ขนาดและที่ตั้ง
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้ง แต่ระดับอนุบาลถึง ระดั บ
ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ตั ้ ง อยู ่ เ ลขที ่ 62 ถนนเพชรบุ ร ี แขวงถนนเพชรบุ ร ี เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร10400
โทร. 0-2215-7335 โทรสาร 0-2215-3713 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
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 ชั้น (ห้องชินโสภณพนิช ห้องเรียนอนุบาล ห้องนาฏศิลป์/ดนตรี
ห้องสื่อ ห้องจริยะ ห้องพักครู)
-อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี เป็นอาคาร 4 ชั้น (ห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุม
ย่อย ห้องพยาบาล ห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 1 - 6 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องประชุม ห้องงานประดิษฐ์
ห้องสภานักเรียน ห้องวัดผล/แนะแนว)
นอกจากนี้โรงเรียนสมาคมสตรีไทยยังเป็นที่ตั้งของสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี
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ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้

ความรู ้

คู่คุณธรรม

:

นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไ ทย เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริเ ริ่ ม สร้ างสรรค์
สามารถแก้ปัญหา และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณธรรม :

นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นผู้มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อ มีจิตใจงาม รักความเป็นไทย

คำขวัญของโรงเรียน
มารยาทดี
ใฝ่ความรู้

มีวินัย
คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เน้นความเป็นไทยในด้านภาษาและมรรยาท

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
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หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาปฐมวั ย เป็ น การพั ฒ นาเด็ ก ตั ้ ง แต่ แ รกเกิด ถึ ง ๖ ปี บ ริ บ ู ร ณ์ อย่ า งเป็ น องค์ ร วม บนพื ้ น ฐาน
เน้ น การอบรมเลี ้ ย งดู และการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ส นองต่ อ ธรรมชาติ และเน้ น พั ฒ นาการตามวั ย
ของเด็กแต่ละคน ให้เต็มศักยภาพโดยเด็กเรียนรู้จากการกระทำ สำรวจ ผ่านประสบการณ์ตรง โรงเรียนจะส่งเสริม
ให้เด็กคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในงานศิลปะ การเล่าเรื่องและการเล่นบทบาทสมมติ โรงเรียนให้เด็กได้มีโอกาส
เลือกตัดสินใจ สร้างงานได้ชิ้นงานได้เหมาะสมกับวัย ได้เล่นหลากหลายรูปแบบทำให้เด็กรู้สึกอิสระ เชื่อมั่น ปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสม
กับวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
และกิจกรรมประจำวันและสำนึกความเป็นไทย เป็นคนดี มีวินัย มรรยาทดี โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ภารกิจ/พันธกิจ
๑. ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการ แนวคิดทางการ
ศึกษาปฐมวัย หลักการอบรมเลี้ยงดู และกระบวนการทำงานของสมองด้านการคิดและการจัดการ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย
๓. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๔. จัดระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน การดูแลให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับประถมศึกษาปีที่ ๖
๕. จัดระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อกระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อน
เพียงพอ
๖. จั ด ระบบคั ด เลื อ กครู การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู บุ ค ลากร พ่ อ แม่ แ ละผู ้ ป กครองเพื ่ อ ให้ ส ามารถ
จัดการศึกษาได้ ตามปรั ชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุ ณ ลั กษณะที ่พึง ประสงค์ ตัวบ่ง ชี้ และสภาพที่
พึงประสงค์
๗. จัดระบบการประเมินพัฒนาการ ผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
๘. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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๙. จัดระบบการประเมินหลักสูตร และพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
ได้ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. การจั ด ทำโครงการ / งบประมาณสนั บ สนุ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ สื ่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตร
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตลอดจน
ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับ
ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนา
ตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยกำหนดหลักการดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวิถีของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย
๓. ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้ลงมือกระทำในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นคนดี มีวินัยและมีความสุข
๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จุดหมายของหลักสูตร
หลั ก สู ต รการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย มุ ่ ง ให้ เ ด็ ก มี พ ั ฒ นาการตามวั ย เต็ ม ตามศั ก ยภาพ
และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสารและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะประสงค์ เ ป็ น การกำหนดความคาดหวั ง ที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น กั บ เด็ ก ปฐมวั ย หลั ง จาก
จบหลักสูตรแล้ว มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะต้องกำหนดให้ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๗
จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่างๆดังนี้
๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
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๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ได้เหมาะสมกับวัย
เป้าหมายของหลักสูตร
เป้าหมายเป็นการกำหนดความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก ปฐมวัย และการดำเนินงานด้านอื่นๆ
ซึ่ง สอดคล้องกับจุด หมายหรื อมาตรฐานคุ ณ ลักษณะที่พึง ประสงค์ ของหลัก สู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
และวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษากำหนด การกำหนดเป้าหมายสามารถกำหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ ๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน
มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ร้อยละ ๙๕ ของเด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักการออกกำลังกาย
มาตรฐานที่ ๕ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
มาตรฐานที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘ ร้อยละ ๙๕ ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ ๙ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กปฐมวัยเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

-6-

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๒ เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กันในระดับคุณภาพดี
มาตรฐานที่ ๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๔ เด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
ในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๕ เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๖ เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
คุณภาพดี
มาตรฐานที่ ๗ เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๘ เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพดี
มาตรฐานที่ ๙ เด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพดี
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม
กับวัยในระดับคุณภาพดีมาก
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก และสภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เกิ ด
บนพื้นฐานพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงอายุเพื่อนำไปกำหนดในสาระการเรียนรู้และการประเมิน
พัฒนาการ มีรายละเอียด ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้
๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์
๑.๒มีสุขภาพอนามัย
สุขนิสัยที่ดี

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง ๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๑.๒.๑ ยอมรับประทาน
๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
อาหารที่มีประโยชน์และดื่ม ที่มีประโยชน์และดื่มน้ำที่
น้ำที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ สะอาดด้วยตนเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๑.๑.๑ น้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๑.๒.๑ รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
และดื่มน้ำที่สะอาดได้ด้วย
ตนเอง
๑.๒.๒ ล้างมือ
๑.๒.๒ ล้างมือ
๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร
ก่อนรับประทานอาหาร
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ำ
และหลังจากใช้ห้องน้ำ
และหลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ห้องส้วมด้วยตนเอง
ห้องส้วมด้วยตนเอง
๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
๑.๒.๓ นอนพักผ่อน
เป็นเวลา
เป็นเวลา
เป็นเวลา
๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
๑.๒.๔ ออกกำลังกาย
เป็นเวลา
เป็นเวลา
เป็นเวลา
๑.๓ รักษาความปลอดภัย ๑.๓.๑ เล่นและทำกิจกรรม ๑.๓.๑เล่นและทำกิจกรรม ๑.๓.๑ ทำกิจกรรม
ของตนเองและผู้อื่น
อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง และปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกาย ๒.๑.๑ เดินตามแนว
๒.๑.๑ เดินต่อเท้า
๒.๑.๑ เดินต่อเท้า
อย่างคล่องแคล่วประสาน ที่กำหนดได้
ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้ ถอยหลังเป็นเส้นตรงได้
สัมพันธ์และทรงตัวได้
โดยไม่ต้องกางแขน
โดยไม่ต้องกางแขน
๒.๑.๒ กระโดดสองขา
๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว ๒.๑.๒ กระโดดขาเดียว
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้
อยู่กับที่ได้โดยไม่เสีย
ไปข้างหน้าได้
การทรงตัว
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสีย
การทรงตัว
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มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๒.๑.๓ วิ่งแล้วหยุดได้
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก
๒.๑.๓ วิ่งหลบหลีก
สิ่งกีดขวางได้
สิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
๒.๑.๔ รับลูกบอลโดย
๒.๑.๔ รับลูกบอล
ใช้มือและลำตัวช่วย
ใช้มือทั้งสองข้าง
ที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้
๒.๒ ใช้มือ – ตา
๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
๒.๒.๑ ใช้กระไกรตัด
ประสานสัมพันธ์กัน
ตัดกระดาษขาดจากกัน ตัดกระดาษตามแนว
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
โดยใช้มือเดียว
เส้นตรงได้
ได้
๒.๒.๒ เขียนรูปวงกลม ๒.๒.๒ เขียนรูปสี่เหลี่ยม ๒.๒.๒ เขียนรูป
ตามแบบได้
ตามแบบได้อย่างมีมุม
สามเหลี่ยมตามแบบได้
ชัดเจน
อย่างมีมุมชัดเจน
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑ เซนติเมตรได้
๐.๕ เซนติเมตรได้
๐.๒๕ เซนติเมตรได้
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
๓.๑ แสดงออกทาง
๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ความรูส้ ึกได้เหมาะกับ
บางสถานการณ์
๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออก
๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์

อายุ ๕-๖ ปี
๓.๑.๑ แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงออกอย่างเหมาะสม
บางสถานการณ์
ตามสถานการณ์
๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
๓.๒.๑ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงออก
บางสถานการณ์
อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
๓.๒.๒ แสดงความพอใจ ๓.๒.๒ แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง ความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น
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มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๔.๑ สนใจ มีความสุข
๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงาน และแสดงออกผ่านงาน และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการ
ศิลปะ
ศิลปะ
เคลื่อนไหว
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี
เสียงเพลงดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข ๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี
จังหวะและดนตรี

อายุ ๕-๖ ปี
๔.๑.๑ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
๔.๑.๒ สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงดนตรี
๔.๑.๓ สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้
๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต

๕.๒ มีความเมตตา
กรุณา มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน

๕.๓ มีความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น
๕.๔ มีความรับผิดชอบ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๕.๑.๑ บอกหรือชี้ได้ว่า ๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
สิ่งใดเป็นของตนเองสิ่งใด รอคอยเมื่อต้องการ
เป็นของผู้อื่น
สิ่งของของผู้อื่นเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ
๕.๒.๑ แสดงความรัก
๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อ
เพื่อนและมีเมตตาต่อ
สัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง
๕.๒.๒ แบ่งปันผู้อื่นได้
๕.๒.๒ ช่วยเหลือ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
และแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ ๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึก
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
ผู้อื่น
๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ
มีผู้ช่วยเหลือ

๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

อายุ ๕-๖ ปี
๕.๑.๑ ขออนุญาตหรือ
รอคอยเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อื่นด้วย
ตนเอง
๕.๒.๑ แสดงความรัก
เพื่อนและมีเมตตาต่อ
สัตว์เลี้ยง
๕.๒.๒ ช่วยเหลือ
และแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย
ตนเอง
๕.๓.๑ แสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์
๕.๔.๑ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จด้วย
ตนเอง
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มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๖.๑ ช่วยเหลือตนเอง
๖.๑.๑ แต่งตัวโดย
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
มีผู้ช่วยเหลือ
ประจำวัน
๖.๑.๒ รับประทาน
๖.๑.๒ รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง
อาหารด้วยตนเอง

๖.๒ มีวินัยในตนเอง

๖.๓ ประหยัดและ
พอเพียง

อายุ ๕-๖ ปี
๖.๑.๑ แต่งตัวด้วยตนเอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
๖.๑.๑ รับประทาน
อาหารด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม ๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำห้องส้วม ๖.๑.๓ ใช้และทำความ
โดยมีผู้ผู้ช่วยเหลือ
ด้วยตนเอง
สะอาดห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ ๖.๒.๑ เก็บของเล่นของ
ใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
ใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ ๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ ๖.๒.๒ เข้าแถวตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างประหยัดและ
อย่างประหยัดและ
อย่างประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
พอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
พอเพียงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ ๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
๗.๑.๑ มีส่วนร่วมดูแล
และสิ่งแวดล้อม
รักษาธรรมชาติและ
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ สิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่
๗.๒ มีมารยาทตาม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และรัก
มารยาทไทยได้เมื่อ
มารยาทไทยได้
ความเป็นไทย
มีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ ๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ และขอโทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ หยุดเมื่อได้ยิน
๗.๒.๓ ยืนตรงเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและ
เพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสรรเสริญพระบารมี

อายุ ๕-๖ ปี
๗.๑.๑ ดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง
๗.๑.๒ ทิ้งขยะได้ถูกที่
๗.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ
๗.๒.๒ กล่าวคำขอบคุณ
และขอโทษด้วยตนเอง
๗.๒.๓ ยืนตรงและร่วม
ร้องเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
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มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๘.๑ ยอมรับความเหมือน ๘.๑.๑ เล่นและ
๘.๑.๑ เล่นและ
๘.๑.๑ เล่นและ
และความแตกต่าง
ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ระหว่างบุคคล
ที่แตกต่างจากตน
ที่แตกต่างจากตน
ที่แตกต่างจากตน
๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
๘.๒.๑ เล่นร่วมกับเพื่อน ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงาน ๘.๒.๑ เล่นหรือทำงาน
กับผู้อื่น
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
ร่วมมือกับเพื่อนอย่าง
มีเป้าหมาย
๘.๒.๒ ยิ้มหรือทักทาย
๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายหรือ ๘.๒.๒ ยิ้ม ทักทายและ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
บุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วย
บุคคลที่คุ้นเคยได้
ตนเอง
เหมาะสมกับสถานการณ์
๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นใน ๘.๓.๑ ปฏิบัติตาม
๘.๓.๑ มีส่วนร่วมสร้าง ๘.๓.๓ มีส่วนร่วมสร้าง
การเป็นสมาชิกที่ดีของ ข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
สังคม
ข้อตกลงเมื่อมี
ข้อตกลงด้วยตนเอง
ผู้ชี้แนะ
๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ๘.๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และ
และผู้ตามได้ด้วยตนเอง และผู้ตามได้เหมาะสมกับ
ตามเมื่อมีผู้ขี้แนะ
สถานการณ์
๘.๓.๓ ยอมรับการ
๘.๓.๓ ประนีประนอม
๘.๓.๓ ประนีประนอม
ประนีประนอมแก้ไข
แก้ไขปัญหาโดย
แก้ไขปัญหาโดย
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ปราศจากการใช้ความ
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
รุนแรงด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้
๙.๑ สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

อายุ ๓-๔ ปี
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
ด้วยประโยคสั้นๆ

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
เป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง

อายุ ๕-๖ ปี
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่อง
ที่ฟัง
๙.๑.๒ เล่าเป็นเรื่องราว
ต่อเนื่องได้
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มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (ต่อ)
ตัวบ่งชี้
๙.๒ อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๙.๒.๑ อ่านภาพ และพูด ๙.๒.๑ อ่านภาพ
ข้อความด้วยภาษาของ สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้
ตน
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
๙.๒.๒ เขียนขีดเขี่ย
อย่างมีทิศทาง

๙.๒.๒ เขียนคล้าย
ตัวอักษร

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑๐.๑ มีความสามารถ
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ในการคิดรวบยอด
ของสิ่งต่างๆ จากการ
และ
สังเกตโดยใช้
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ
ประสาทสัมผัส
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว
๑๐.๑.๓ คัดแยกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ ลำดับ

อายุ ๕-๖ ปี
๙.๒.๑ อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้
หรือกวาดตามอง
จุดเริ่มต้นและจุดจบของ
ข้อความ
๙.๒.๒ เขียนชื่อของ
ตนเองตามแบบ เขียน
ข้อความด้วยวิธีที่คิด
ขึ้นเอง

อายุ ๕-๖ ปี
๑๐.๑.๑ บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกตโดยใช้
ประสาทสัมผัส
๑๐.๑.๒ จับคู่และ
๑๐.๑.๒ จับคู่และ
เปรียบเทียบความ
เปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน แตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียง ลักษณะที่สังเกตพบสอง
ลักษณะเดียว
ลักษณะขึ้นไป
๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด ๑๐.๑.๓ จำแนกและจัด
กลุ่ม
กลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่
สิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อย สองลักษณะขึ้นไปเป็น
หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ เกณฑ์
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
๑๐.๑.๔ เรียงลำดับ
สิ่งของหรือเหตุการณ์
สิ่งของและเหตุการณ์
อย่างน้อย ๔ ลำดับ
อย่างน้อย ๕ ลำดับ
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ (ต่อ)
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
๑๐.๒ มีความสามารถ
๑๐.๒.๑ ระบุผลที่เกิดขึ้น ๑๐.๒.๑ ระบุสาเหตุหรือ
ในการคิดเชิงเหตุผล
ในเหตุการณ์หรือการ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
กระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ
หรือการกระทำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
๑๐.๒.๒ คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้น
เกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล
๑๐.๓ มีความสามารถใน ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง ๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
การคิดแก้ปัญหาและ
ง่ายๆ
ง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผล
ตัดสินใจ
ที่เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ แก้ปัญหาโดย ๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
ลองผิดลองถูก
แก้ปัญหาโดยลองผิด
ลองถูก

อายุ ๕-๖ ปี
๑๐.๒.๑ อธิบายเชื่อมโยง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระทำ
ด้วยตนเอง
๑๐.๒.๒ คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วน
ร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
๑๐.๓.๑ ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆและยอมรับผล
ที่เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ ระบุปัญหา และ
สร้างทางเลือกและเลือก
วิธีแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

อายุ ๓-๔ ปี
๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง

๑๑.๒ แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง

สภาพที่พึงประสงค์
อายุ ๔-๕ ปี
๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดย
มีการดัดแปลง และ
แปลกใหม่จากเดิม
หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
อย่างหลากหลาย
หรือแปลกใหม่

อายุ ๕-๖ ปี
๑๑.๑.๑ สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดย
มีการดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิมและ
มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๑๑.๒.๑ เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเอง
อย่างหลากหลาย
และแปลกใหม่
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มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
สภาพที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
อายุ ๓-๔ ปี
อายุ ๔-๕ ปี
อายุ ๕-๖ ปี
๑๒.๑ มีเจตคติที่ดี
๑๒.๑.๑ สนใจฟังหรือ
๑๒.๑.๑ สนใจซักถาม
๑๒.๑.๑ สนใจหยิบ
ต่อการเรียนรู้
อ่านหนังสือด้วยตนเอง เกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือ หนังสือมาอ่านและเขียน
ตัวหนังสือที่พบเห็น
สื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
๑๒.๑.๒ กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในการร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบ
๑๒.๒ มีความสามารถ
๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ ๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ ๑๒.๒.๑ ค้นหาคำตอบ
ในการแสวงหาความรู้
ของข้อสงสัยต่างๆ
ของข้อสงสัยต่างๆ
ของข้อสงสัยต่างๆ
ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ
ตามวิธีการของตนเอง
โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายด้วยตนเอง
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
๑๒.๒.๒ ใช้ประโยค
คำถามว่า “ใคร”
คำถามว่า “ที่ไหน “
คำถาม “เมื่อไร”
“อะไร” ในการค้นหา
“ทำไม” ในการค้นหา “อย่างไร” ในการค้นหา
คำตอบ
คำตอบ
คำตอบ

โครงสร้างหลักสูตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนด สถานศึกษาควรกำหนดโครงสร้าง ดังนี้
ช่วงอายุ
สาระการเรียนรู้

ระยะเวลาเรียน

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑
อายุ ๓ – ๖ ปี
ประสบการณ์สำคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
• ด้านร่างกาย
• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
• ด้านอารมณ์และจิตใจ
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก
• ด้านสังคม
• ธรรมชาติรอบตัว
• ด้านสติปัญญา
• สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

การจัดเวลาเรียน
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย กำหนดกรอบโครงสร้ า งเวลาในการจั ด ประสบการณ์
ให้กับเด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต่อ ๑ ปี
การศึกษาในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แบ่ง เป็น ๒ ภาคเรียน โดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีเป็นเตรียมตัวล่วงหน้าว่าแต่ละช่วงวัย
ควรเรียนรู้เรื่องอะไรบนหลักการของพัฒนาการเด็ก หลักการจัดการศึกษา ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
นั้นควรพิจารณาเรื่อ งราวในชีวิตประจำวันที่ใ กล้ ตัวเด็ก และข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม
ด้านอาหาร ประเพณีสำคัญในชุมชน ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยอาศัย
ประสบการณ์ของครูผู้ สอน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนร่วมกันกำหนดสารที่ ควรเรี ยนรู้รายปี ให้สอดคล้ อ ง
กับความต้องการ/ความสนใจของเด็กปฐมวัย มีความทันสมัย และควรตรวจสอบความครอบคลุมหัวเรื่องที่ระบุไ ว้
๔ สาระที่ควรเรียนรู้ และประสบการณ์สำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และได้นำรายละเอียด
มาบรรจุไว้ในหลักสูตรสาถานศึกษา ดังนี้
๑. สาระการเรียนรู้
สาระการเรี ย นรู ้ เ ป็ น เรื ่ อ งราวรอบตั ว เด็ ก ที ่ น ำมาเป็ น สื ่ อ กลางในการจั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก เกิ ด แนวคิ ด
หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถ
กำหนดรายละเอี ย ดขึ ้ น เองให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ย ความต้ อ งการและความสนใจของเด็ ก โดยให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้
ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๑.๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกาย
ให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง
จากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
การปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น สมาชิ ก ที ่ ด ี ข องครอบครั ว และโรงเรี ย น การเคารพสิ ท ธิ ข องตนเองและผู ้ อ ื ่ น การรู ้ จั ก
แสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ตามลำพังหรือกับผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม
จริยธรรม มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มารยาทในการรับประทานอาหาร
๑.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อ มเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว วัด โรงเรียน
และวัฒนธรรม สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
สถานที่ วันสำคัญ(วันแม่ วัน พ่อฯลฯ) อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรมในชุมชน (ตลาดมหานาค
ห้างสรรพสินค้าโลตัสพระราม ๑ ไปรษณีย์อุรุพงษ์) สัญลักษณ์สำคัญของธงชาติไทยและปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง)
๑.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช (เช่นหน่วยพืช ต้นไม้ ดอกไม้) ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับ ดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาสาธารณสมบัติ (การ
ปลูกผัก ต้นไม้ ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นกล้วย)
๑.๓ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา เพื่อสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ (การสร้างBig bookโดยเด็กเอง) รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก เวลา (นาฬิกา) เงินประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม
เทคโนโลยี และการสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่ง แวดล้อม(การขับ ขี่
รถจักรยานยนต์/รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย)
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๒.ประสบการณ์สำคัญ
ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้นำไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้
ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
๒.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา
การใช้ ก ล้ า มเนื้ อ ใหญ่ กล้ า มเนื ้ อเล็ กและการประสานสั ม พั นธ์ ระหว่ า งกล้ า มเนื้ อและระบบประสาทในการทำ
กิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนันสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสุขนิสัยและการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้
ด้านร่างกาย
ประสบการณ์สำคัญ
๒.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
(๑) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
(๒) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
(๓) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
(๔) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
(๕) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
๒.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
(๑) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(๓) การปั้น
(๔) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ
(๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการ
ร้อยวัสดุ
๒.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน (๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน
๒.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย

(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน
(๒) การฟั ง นิท าน เรื ่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ เกี ่ ย วกั บ การป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย
(๓) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ
๒.๑.๕ การตระหนัก รู ้เ กี ่ย วกับ ร่ างกาย (๑) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่
ตนเอง
(๒) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๒.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง
มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ด้านอารมณ์ – จิตใจ
ประสบการณ์สำคัญ
๒.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี
(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
(๒) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง / ดนตรี
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ด้านอารมณ์ – จิตใจ

๒.๒.๒ การเล่น

๒.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม

๒.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์

ประสบการณ์สำคัญ
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ
(๕) การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ
(๖) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
(๑) การเล่นอิสระ
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน
(๑) การปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่นบั ถือ
(๒) การฟั งนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
(๑) การพูดสะท้อนความรูส้ ึกของตนเองและผูอ้ ื่น
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ
(๓) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง / ดนตรี
(๔) การร้องเพลง
(๕) การทางานศิลปะ

๒.๒.๕ การมีอตั ลักษณ์เฉพาะตน
และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ

(๑) การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง

๒.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น

(๑) การแสดงความยินดีเมื่อผูอ้ ื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผูอ้ ื่นเศร้า
หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผูอ้ ื่นได้รบั บาดเจ็บ

๒.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
ด้านสังคม
ประสบการณ์สำคัญ
๒.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(๑)การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน
(๒) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(๓) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
(๕) การเลี้ยงสัตว์
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ด้านสังคม

๒.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย

๒.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย
มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม

๒.๓.๕ การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ
๒.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
๒.๓.๗ การยอมรับในความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล

ประสบการณ์สำคัญ
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(๓) การประกอบอาหารไทย
(๔) การศึกษานอกสถานที่
(๕) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(๑)การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน
(๒)การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(๓)การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(๕) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๒) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
(๓) การทำศิลปะแบบร่วมมือ
(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(๑) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน

๒.๔ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การพัฒนาด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สำคัญ
๒.๔.๑ การใช้ภาษา
(๑) การฟังเสียงต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
(๒) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
(๓) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
(๕) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(๖) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ
(๘) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
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การพัฒนาด้านสติปัญญา

๒.๔.๑ การคิดรวบยอด
การคิดเชิงเหตุผล
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

ประสบการณ์สำคัญ
(๙) การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการสื่อสาร
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำและข้อความ
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลงล่าง
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตนหรือคำคุ้นเคย
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่าน
หรือการเขียนของผู้ใหญ่
(๑๗) การคาดเดาคำวลีหรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ำๆ กัน
จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง
(๑๘) การเล่นเกมทางภาษา
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียนอิสระ
(๒๑) การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก / คำคุ้นเคย
(๒๒) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง
อย่างอิสระ
(๑) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(๒) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
(๓) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
ของสิ่งต่างๆ ด้วยการกระทำ ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(๔) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุกฉาก
ทรงกระบอก กรวย
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
และรูปร่าง รูปทรง
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์
และการแยกชิ้นส่วน
(๗) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป
(๘) การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ
(๑๐) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ
(๑๒) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

- 20 -

การพัฒนาด้านสติปัญญา

๒.๔.๓ จินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์

๒.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์สำคัญ
(๑๓) ) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะ ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร
(๑๔) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
(๑๖) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทำ
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
(๑)การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน
(๒)การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว
และศิลปะ
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุ
ที่หลากหลาย
(๑)การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(๒) การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ
(๓) การสืบเสาะความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
จากการสืบเสาะหา ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย
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การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี
คำอธิบาย การกำหนดสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึ ดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์ที่กำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม
ทั้ง ๔ เรื่อง และสาระที่ควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์
สำคัญ
ด้านร่างกาย มาตรฐานที่ ๑ ๑.๑ น้ำหนัก
๑.๑.๑ น้ำหนัก
-การปฏิบัติตนตาม
ร่างกาย
และส่วนสูงตาม และส่วนสูง
สุขอนามัย
เจริญเติบโต
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
สุขนิสัยที่ดี
ตามวัยและ
ของกรมอนามัย
ในกิจวัตรประจำวัน
มีสุขนิสัยที่ดี
๑.๒
๑.๒.๑ ยอม
ตัวเด็ก
มีสุขอนามัย
รับประทาน
-รับประทาน
สุขนิสัยที่ดี
อาหารที่มี
อาหารที่
ประโยชน์และ
เป็นประโยชน์
ดื่มน้ำที่สะอาด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๑.๒.๒ ล้างมือ
ตัวเด็ก
ก่อนรับประทาน -วิธีระวังรักษา
อาหารและ
ร่างกายให้สะอาด
หลังจากใช้ห้องน้ำ
ห้องส้วมเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๑.๒.๓ นอน
ตัวเด็ก
พักผ่อนเป็นเวลา -มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
๑.๒.๔ ออกกำลัง ตัวเด็ก
-การเคลื่อนไหวอยู่
กายเป็นเวลา
-มีสุขภาพอนามัย กับที่
ที่ดี
-การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
-การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์
สำคัญ
-การเคลื่อนไหวที่ใช้
การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การจับ
การโยน การเตะ
-การเล่นเครื่องเล่น
สนาม
อย่างอิสระ
๑.๓ รักษาความ ๑.๓.๑ เล่นและ ตัวเด็ก
-การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยของ ทำกิจกรรมอย่าง -การระมัดระวัง
ปลอดภัยในกิจวัตร
ตนเอง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ ความปลอดภัยของ ประจำวัน
และผู้อื่น
ชี้แนะ
ตนเอง
-การฟังนิทาน
จากผู้อื่นและ
เรื่องราวเหตุการณ์
ภัยใกล้ตัวรวมทั้ง เกี่ยวกับการป้องกัน
การปฏิบัติต่อผู้อื่น และรักษาความ
อย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
-การเล่นเครื่องเล่น
อย่างปลอดภัย
-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ
มาตรฐานที่ ๒ ๒.๑ เคลื่อนไหว ๒.๑.๑ เดินตาม
-การเคลื่อนไหวโดย
กล้ามเนื้อใหญ่ ร่างกายอย่าง แนวที่กำหนดได้
ควบคุมตนเองไปใน
และกล้ามเนื้อ คล่องแคล่ว
ทิศทางระดับและ
๒.๑.๒
กระโดด
เล็กแข็งแรง
ประสาน
พื้นที่
สองขาขึ
น
้
ลงอยู
่
ใช้ได้อย่าง
สัมพันธ์และ
-การเคลื่อนไหว
กั
บ
ที
ไ
่
ด้
คล่องแคล่ว
ทรงตัวได้
ข้ามสิ่งกีดขวาง
๒.๑.๓ วิ่งแล้ว
และประสาน
หยุดได้
สัมพันธ์กัน
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควรเรียนรู้
ประสบการณ์
สำคัญ
๒.๑.๔ รับลูกบอล
-การเคลื่อนไหวที่ใช้
โดยใช้มือและ
การประสาน
ลำตัวช่วย
สัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ใน
การขว้างการจับ
การโยน การเตะ
๒.๒ ใช้มือ-ตา
ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๑ ใช้กรรไกร
ตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้
มือเดียว
๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
ได้

-การปะและ
การร้อยวัสดุ

๒.๒.๓ ร้อยวัสดุที่
มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
๑ เซนติเมตรได้

-การเล่นเครื่องเล่น
สัมผัสและการสร้าง
จากแท่งไม้บล็อก
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
การปะและ
การร้อยวัสดุ

๒.๒.๒ เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
ได้

-การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
-การปั้น
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ

-การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี
-การปั้น
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษวัสดุ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
-การเล่นเครื่องเล่น
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุ
สัมผัสและการ
ที่มีรูขนาดเส้น
สร้างจากแท่งไม้
ผ่านศูนย์กลาง
บล็อก
๑ เซนติเมตรได้
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ
-การหยิบจับการใช้
กรรไกรการฉีก
การตัดการปะและ
การร้อยวัสดุ
ด้านอารมณ์
มาตรฐานที่ ๓
๓.๑
๓.๑.๑ แสดง
ตัวเด็ก
-การเล่นอิสระ
มีสุขภาพจิตดีและ แสดงออกทาง อารมณ์
-การแสดงออก -การเล่นรายบุคคล
มีความสุข
อารมณ์ได้
ความรู้สึกได้
ทางอารมณ์
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
อย่าง
เหมาะสมกับบาง และความรู้สึก -การเล่นตามมุม
เหมาะสม
สถานการณ์
อย่างเหมาะสม ประสบการณ์
-การเล่นนอก
ห้องเรียน
-การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ
ตามความสามารถ
ของตนเอง
-การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการ
ช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมือ่ ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ
๓.๒
มีความรูส้ ึก
ที่ดีต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น

๓.๒.๑ กล้าพูด
กล้าแสดงออก

ตัวเด็ก
-การปฏิบต
ั ิตน
-การแสดง
ตามหลักศาสนาที่
ความคิดเห็น นับถือ
ของตนเองและ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
-การฟังนิทาน
รับฟั งความ
เกี่ยวกับคุณธรรม
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
จริยธรรม
-การเล่นบทบาท
สมมติ
๓.๓.๒ แสดง
ตัวเด็ก
-การพูดสะท้อน
ความพอใจใน
-ตระหนักรู้
ความรู้สึกของ
ผลงานตน
เกี่ยวกับตนเอง ตนเองและผู้อื่น
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม
มาตรฐานที่ ๔
ชื่นชมและ
แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว

๔.๑ สนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ
ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว

๔.๑.๑ สนใจ
มีความสุข และ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ

๔.๑.๒ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
เสียงดนตรี

๔.๑.๓ สนใจ มี
ความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและดนตรี

ตัวเด็ก
-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น

-การทำกิจกรรม
ศิลปะต่างๆ
-การสร้างสรรค์
สิ่งสวยงาม
-การทำงานศิลปะ
-การฟังเพลง การ
ร้องเพลงและการ
แสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ
-การร้องเพลง
-การเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลง/
ดนตรี
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพที่
สาระที่ควรเรียนรู้
พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
มาตรฐานที่ ๕
๕.๑ ซื่อสัตย์ ๕.๑.๑ บอกหรือชี้ ตัวเด็ก
-การเล่นและการ
มีคุณธรรม
สุจริต
ได้ว่าสิ่งใดเป็น
-การกำกับ
ทำงานร่วมกับ
จริยธรรมและ
ของตนเองสิ่งใด ตนเองการเล่น ผู้อื่น
มีจิตใจที่ดีงาม
เป็นของผู้อื่น
และทำสิ่งต่างๆ -การเล่นและการ
ด้วยตนเองตาม ทำงานร่วมกับ
ลำพังหรือกับ ผู้อื่น
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
๕.๒ มีความ ๕.๒.๑ แสดง
ตัวเด็ก
-การเพาะปลูก
เมตตา กรุณา ความรักเพื่อน
-การมีคุณธรรม และดูแลต้นไม้
มีน้ำใจละ
และมีเมตตาสัตว์ จริยธรรม
-การเลี้ยงสัตว์
ช่วยเหลือ
เลี้ยง
แบ่งปัน
๕.๒.๒ แบ่งปัน
-การช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้เมื่อ
ตนเองในกิจวัตร
มีผู้ชี้แนะ
ประจำวัน
๕.๓
๕.๓.๑ แสดงสี
มีความเห็นอก หน้าหรือท่าทาง
เห็นใจผู้อื่น
รับรู้ความรูส้ ึก
ผู้อื่น
๕.๔ มีความ ๕.๔.๑ ทำงานที่
รับผิดชอบ
ได้รับมอบหมาย
จนสำเร็จเมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ

ด้านสังคม

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑
๖.๑.๑ แต่งตัว
ช่วยเหลือ
โดยมีผ้ชู ่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน

-การเล่นหรือทำ
กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
ตัวเด็ก
-ความภูมิใจใน
ตนเองการ
สะท้อนการรับรู้
อารมณ์และ
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น

-การทำงานศิลปะ
ที่นำวัสดุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่
ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปรรูปแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่
-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๖.๑.๒
ตัวเด็ก
รับประทาน
-รับประทาน
อาหารด้วยตนเอง อาหารที่มี
ประโยชน์
๖.๑.๓ ใช้ห้องน้ำ ตัวเด็ก
-การดูแลห้องน้ำ
ห้องส้วมโดยมีผู้ -วิธีระวังรักษา ห้องส้วมร่วมกัน
ช่วยเหลือ
ร่างกายให้
สะอาด
๖.๒ มีวินัยใน ๖.๒.๑ เก็บของ
-การร่วมกำหนด
ตนเอง
เล่นของใช้เข้าที่
ข้อตกลงของ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ห้องเรียน
-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

๖.๓ ประหยัด ๖.๓.๑ ใช้สิ่งของ
และพอเพียง เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงเมื่อมีผู้
ชีแ้ นะ

-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
สิ่งต่างรอบตัว
-ประโยชน์ การ
ใช้งานและการ
เลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้

-การปฏิบตั ิตน
ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
-การใช้วสั ดุและ
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุม้ ค่า
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ดูแล
๗.๑.๑ มีส่วนร่วม บุคคลและ
-การสนทนาข่าว
รักธรรมชาติ
รักษา
ดูแลรักษา
สถานที่
และเหตุการณ์ที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ
-สถานศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเมื่อมี ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
ความเป็นไทย
ผู้ชี้แนะ
-สถานที่สำคัญ ในชีวิตประจำวัน
ในชุมชน
-การใช้วัสดุและ
-แหล่ง
สิ่งของเครื่องใช้
วัฒนธรรมใน
อย่างคุ้มค่า
ชุมชน
-แหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ
๗.๑.๒ ทิง้ ขยะได้
-การมีส่วนร่วม
ถูกที่
รับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมทัง้
ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน
๗.๒
๗.๒.๑ ปฏิบัติตน
มีมารยาทตาม ตามมารยาทไทย
วัฒนธรรมไทย ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
และรักความ
เป็นไทย

ตัวเด็ก
-การแสดง
มารยาทที่ดี
บุคคลและ
สถานที่
-ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย
-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่อาศัย
และประเพณีไทย
-การประกอบ
อาหารไทย
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
-ศาสนา แหล่ง -การศึกษานอก
วัฒนธรรมใน
สถานที่
ชุมชน
-การร่วมกิจกรรม
-แหล่งเรียนรู้
วันสำคัญ
จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย
-การศึกษานอก
สถานที่
๗.๒.๓ หยุดเมื่อ บุคคลและ
-การปฏิบตั ิตน
ได้ยินเพลงชาติ สถานที่
ตามวัฒนธรรม
-สัญลักษณ์
ไทยและเพลง
ท้องถิ่นที่อาศัย
สาคัญของชาติ และประเพณีไทย
สรรเสริญพระ
ไทย
บารมี
-การละเล่น
พืน้ บ้านของไทย
มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ ยอมรับ ๘.๑.๑ เล่นและ ตัวเด็ก
-การเล่นหรือทำ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ความเหมือน ทำกิจกรรม
-การปฏิบัติตน กิจกรรมร่วมกับ
อย่างมีความสุข และความ
ร่วมกับเด็ก
เป็นสมาชิกที่ดี กลุ่มเพื่อน
และปฏิบัติตน
แตกต่าง
ที่แตกต่างจากตน ของครอบครัว
เป็นสมาชิกที่ดี
ระหว่างบุคคล
และโรงเรียน
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๘.๒ มี
๘.๒.๑ เล่น
-การมีส่วนร่วมใน
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกับเพื่อน
การเลือกวิธีการ
กับผู้อื่น
แก้ปัญหา
๘.๒.๒ ยิ้มหรือ
ทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๘.๓ ปฏิบัติ
ตนเบื้องต้นใน
การเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม

๘.๓.๑ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๘.๓.๒ ปฏิบัติตน
เป็นผู้นำและผู้
ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๘.๓.๓ยอมรับการ
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ

บุคคลและ
สถานที่
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน

-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ตัวเด็ก
-การร่วมกำหนด
-การเคารพสิทธิ ข้อตกลงของ
ของตนเองและ ห้องเรียน
ผู้อื่น
-การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
-การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
-การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนา ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
ตัวเด็ก
-การฟังเพลง
ใช้ภาษาสื่อสารได้ โต้ตอบและ พูดจนจบและพูด -การรู้จักประวัติ นิทาน คำคล้อง
เหมาะสมกับวัย เล่าเรื่องให้
โต้ตอบเกี่ยวกับ ความเป็นมา
จอง บทละคร
ผู้อื่นเข้าใจ
เรื่องที่ฟัง
ของตนเองและ หรือเรื่องราว
ครบครัว
ต่างๆ
บุคคลและ
-การพูดกับคนอื่น
สถานที่
เกี่ยวกับ
-บุคคลต่างๆที่ ประสบการณ์ของ
เด็กต้อง
ตนเองหรือผู้เล่า
เกี่ยวข้องหรือ เรื่องราวเกี่ยวกับ
ใกล้ชิด
ตนเอง
-สถานที่สำคัญ -การพูดอธิบาย
วันสำคัญ อาชีพ เกี่ยวกับสิ่งของ
ของคนในชุมชน เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆรอบตัว
-การใช้ภาษา
เพื่อสื่อ
ความหมายใน
ชีวิตประจำวัน
๙.๑.๒ เล่าเรื่อง บุคคลและ
-การพูดอธิบาย
ด้วยประโยคสั้นๆ สถานที่
เกี่ยวกับสิ่งของ
-ครอบครัว
เหตุการณ์และ
-บุคคลต่างๆที่ ความสัมพันธ์ของ
เด็กเกี่ยวข้อง
สิ่งต่างๆ
-สถานที่สำคัญ -การพูดอย่าง
วันสำคัญ อาชีพ สร้างสรรค์ในการ
ของคนในชุมชน เล่นและการ
กระทำต่างๆ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๙.๒ อ่าน
๙.๒.๑ อ่านภาพ บุคคลและ
-การอ่านหนังสือ
เขียนภาพ
และพูดข้อความ สถานที่
ภาพนิทาน
และ
ด้วยภาษาของตน -ครอบครัว
หลากหลาย
สัญลักษณ์ได้
-บุคคลต่างๆที่ ประเภท/รูปแบบ
เด็กเกี่ยวข้อง
-อ่านอย่างอิสระ
-สถานที่สำคัญ ตามลำพัง การ
วันสำคัญ อาชีพ อ่านร่วมกัน การ
ของคนในชุมชน อ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
สิ่งต่างๆรอบตัว -การเห็น
-การใช้หนังสือ แบบอย่างของ
และตัวหนังสือ การอ่านที่ถูกต้อง
-การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และ
ข้อความ
-การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง
-การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย
-การสังเกต
ตัวอักษรที่
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๙.๒.๒ เขียนขีด ตัวเด็ก
-การเห็น
เขี่ยอย่างมี
-ชื่อ นามสกุล
แบบอย่างของ
ทิศทาง
การเขียน
ที่ถูกต้อง
-การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ
-การเขียนคำที่มี
ความหมายกับตัว
เด็ก คำคุ้นเคย
-การที่สะกดและ
เขียนเพื่อสื่อ
ความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ
มาตรฐานที่ ๑๐ ๑๐.๑ มี
๑๐.๑.๑ บอก ตัวเด็ก
-การสังเกต
มีความสามารถใน ความสามารถ ลักษณะของสิ่ง -รูปร่างหน้าตา
ลักษณะ
การคิดที่เป็น
ในการคิดรวบ ต่างๆจากการ อวัยวะต่างๆ
ส่วนประกอบ
พื้นฐานในการ
ยอด
สังเกตโดยใช้
ธรรมชาติรอบตัว การเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้
ประสาทสัมผัส เด็ก
และความสัมพันธ์
-ชื่อ ลักษณะ
ของสิ่งต่างๆโดย
ส่วนประกอบ
ใช้ประสาทสัมผัส
การเปลี่ยนแปลง อย่างเหมาะสม
และความสัมพันธ์ -การสังเกตสิ่ง
ของมนุษย์ สัตว์ ต่างๆและสถานที่
พืช
จากมุมมองที่
สิ่งต่างๆรอบตัว ต่างกัน
-รู้จักชื่อ ลักษณะ -การบอกและ
สี ผิวสัมผัส
แสดงตำแหน่ง
บุคคลและ
ทิศทางและ
สถานที่
ระยะทางของสิ่ง
-สถานศึกษา
ต่างๆด้วยการ
ชุมชน
กระทำ ภาพวาด
-แหล่งวัฒนธรรม ภาพถ่ายและ
ในชุมชน
รูปภาพ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐.๑.๒
สิ่งต่างๆรอบตัว -การเล่นกับสื่อ
จับคู่หรือ
-ขนาด รูปร่าง
ต่างๆที่เป็นทรง
เปรียบเทียบสิ่ง รูปทรง ปริมาตร กลม ทรงสี่เหลี่ยม
ต่างๆโดยใช้
น้ำหนัก จำนวน มุมฉาก
ลักษณะหรือ
ทรงกระบอก ทรง
หน้าที่การใช้
กรวย
งานเพียง
ลักษณะเดียว
๑๐.๑.๓คัดแยก
สิ่งต่างๆตาม
ลักษณะหรือ
หน้าที่การใช้
งาน

สิ่งต่างๆรอบตัว
-ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร
น้ำหนัก จำนวน
-เงิน

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง
-การต่อของชิ้น
เล็กในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน
-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป
-การนับและแสดง
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน
-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆ
-การรวมและการ
แยกสิ่งต่างๆ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๑๐.๑.๔
สิ่งต่างๆรอบตัว -การเปรียบเทียบ
เรียงลำดับ
-ขนาด รูปร่าง
และเรียงลำดับ
สิ่งของหรือ
รูปทรง ปริมาตร จำนวนของสิ่ง
เหตุการณ์อย่าง น้ำหนัก จำนวน ต่างๆ
น้อย ๓ลำดับ
-เงิน
-การบอกและ
แสดงอันดับที่ของ
สิ่งต่างๆ
๑๐.๒ มีความ ๑๐.๒.๑ ระบุ
สามรถในการ ผลที่เกิดขึ้นใน
คิดเชิงเหตุผล เหตุการณ์หรือ
การกระทำเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

สิ่งต่างๆรอบตัว
-ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว
-เวลา

-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
-การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ
๑๐.๒.๒ คาด สิ่งต่างๆรอบตัว -การคาดเดาหรือ
เดาหรือ
-ส่วนประกอบ
คาดคะเนสิ่งที่
คาดคะเนสิ่งที่ การเปลี่ยนแปลง อาจจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของ อย่างมีเหตุผล
สิ่งต่างๆรอบตัว
๑๐.๓ มี
๑๐.๓.๑
-การมีส่วนร่วมใน
ความสามารถ ตัดสินใจในเรื่อง
การลงความเห็น
ในการคิด
ง่ายๆ
จากข้อมูลอย่างมี
แก้ปัญหาและ
เหตุผล
ตัดสินใจ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
สาระที่ควร
ประสบการณ์
เรียนรู้
สำคัญ
๑๐.๓.๒
ธรรมชาติรอบตัว -การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาโดย -ดิน น้ำ ท้องฟ้า มีส่วนร่วมใน
ลองผิดลองถูก สภาพอากาศ ภัย กระบวนการ
ธรรมชาติ
แก้ปัญหา
-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ที่แวดล้อมเด็ก
มาตรฐานที่ ๑๑ ๑๑.๑ ทำงาน ๑๑.๑.๑สร้าง ตัวเด็ก
-การรับรู้และ
มีจินตนาการและ ศิลปะตาม
ผลงานศิลปะ
บุคคลและ
สร้างความคิด
ความคิด
จินตนาการ
เพื่อสื่อสาร
สถานที่
ความรู้สึกผ่านสื่อ
สร้างสรรค์
และความคิด ความคิด
ธรรมชาติรอบตัว วัสดุของเล่นและ
สร้างสรรค์
ความรู้สึกของ สิ่งต่างๆรอบตัว ชิ้นงาน
ตนเอง
-การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย
๑๑.๒ แสดง ๑๑.๒.๑
-การแสดง
ท่าทาง
เคลื่อนไหว
ความคิด
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อ
สร้างสรรค์ผ่าน
ตาม
สื่อสารความคิด
ภาษาท่าทางการ
จินตนาการ
ความรู้สึกของ
เคลื่อนไหวและ
อย่าง
ตนเอง
ศิลปะ
สร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๑๒ ๑๒.๑เจตคติที่ ๑๒.๑.๑สนใจ สิ่งต่างๆรอบตัว
มีเจตคติที่ดีต่อ
ดีต่อการ
ฟังหรืออ่าน
-การใช้หนังสือ
การเรียนรู้และมี เรียนรู้
หนังสือด้วย
และตัวหนังสือ
ความสามารถใน
ตนเอง
การแสวงหา
๑๒.๑.๒
ตัวเด็ก
-การสำรวจสิ่ง
ความรู้ได้
กระตือรือร้นใน -รูปร่างหน้าตา
ต่างๆและแหล่ง
เหมาะสมกับวัย
การเข้าร่วม
อวัยวะต่างๆ
เรียนรู้รอบตัว
กิจกรรม
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ อายุ ๓ – ๔ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
บุคคลและ
-การตั้งคำถามใน
สถานที่
เรื่องที่สนใจ
-ชุมชน
-การสืบเสาะหา
-แหล่งวัฒนธรรม ความรู้เพื่อค้นหา
ในชุมชน
คำตอบของข้อ
-แหล่งเรียนรู้จาก สงสัยต่างๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น -การมีส่วนร่วมใน
ธรรมชาติรอบตัว การรวบรวม
เด็ก
ข้อมูลและ
-พืช สัตว์ ดิน น้ำ นำเสนอข้อมูล
ท้องฟ้า สภาพ
จากการสืบ
อากาศ ภัย
เสาะหาความรู้ใน
ธรรมชาติ
รูปแบบต่างๆและ
-แรงและพลังงาน แผนภูมิอย่างง่าย
ในชีวิตประจำวัน
ที่แวดล้อมเด็ก
สิ่งต่างๆรอบตัว
-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ
-ยานพาหนะ
-การคมนาคม
เทคโนโลยีและ
การสื่อสารต่างๆ
ที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด
ปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
๑๒.๒.๒ใช้
ประโยคคำถาม
ว่า “ใคร”
“อะไร” ในการ
ค้นหาคำตอบ
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การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ – ๕ ปี
คำอธิบาย การกำหนดสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์ที่กำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม
ทั้ง ๔ เรื่อง และสาระที่ควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
ที่พึงประสงค์
ด้านร่างกาย

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
มาตรฐานที่ ๑
๑.๑ น้ำหนัก ๑.๑.๑ น้ำหนัก
-การปฏิบัติตน
ร่างกาย
และส่วนสูง
และส่วนสูงตาม
ตามสุขอนามัย
เจริญเติบโตตาม ตามเกณฑ์
เกณฑ์ของกรม
สุขนิสัยที่ดีใน
วัยและมีสุขนิสัยที่
อนามัย
กิจวัตรประจำวัน
ดี
๑.๒ มีสุขภาพ ๑.๒.๑
ตัวเด็ก
อนามัยสุข
รับประทาน
-รับประทาน
นิสัยที่ดี
อาหารที่มี
อาหารที่เป็น
ประโยชน์และ ประโยชน์
ดื่มน้ำที่สะอาด
ด้วยตนเอง
๑.๒.๒ ล้างมือ ตัวเด็ก
ก่อน
-วิธีระวังรักษา
รับประทาน
ร่างกายให้สะอาด
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓ นอน
ตัวเด็ก
พักผ่อนเป็น
-มีสุขภาพอนามัย
เวลา
ที่ดี
๑.๒.๔ ออก
ตัวเด็ก
-เคลื่อนไหวอยู่กับ
กำลังกายเป็น -มีสุขภาพอนามัย ที่
เวลา
ที่ดี
-การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
-การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๑.๓
๑.๓.๑ เล่นและ ตัวเด็ก
-การปฏิบัติตนให้
รักษาความ
ทำกิจกรรม
-การระมัดระวัง ปลอดภัยใน
ปลอดภัยของ อย่างปลอดภัย ความปลอดภัย
กิจวัตรประจำวัน
ตนเองและ
ด้วยตนเอง
ของตนเองและ -การฟังนิทาน
ผู้อื่น
ผู้อื่นและภัยใกล้ เรื่องราว
ตัว รวมทั้งการ
เหตุการณ์
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น เกี่ยวกับการ
อย่างปลอดภัย
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย
-การเล่นเครื่อง
เล่นอย่าง
ปลอดภัย
-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑
๒.๑.๑ เดินต่อ
-การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อใหญ่
เคลื่อนไหว
เท้าไปข้างหน้า
โดยควบคุม
และกล้ามเนื้อเล็ก ร่างกายอย่าง เป็นเส้นตรงได้
ตนเองไปใน
แข็งแรง ใช้ได้
คล่องแคล่ว
โดยไม่ต้องกาง
ทิศทางระดับและ
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
แขน
พื้นที่
และประสาน
สัมพันธ์และ
๒.๑.๒ กระโดด
สัมพันธ์กัน
ทรงตัวได้
ขาเดียวอยู่กับที่
ได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว
๒.๑.๓ วิ่งหลบ
-การเคลื่อนไหว
หลีกสิ่งกีดขวาง
ข้ามสิ่งกีดขวาง
ได้
๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้าง

-การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การ
จับ การโยน การ
เตะ
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พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๒.๒ ใช้มือ-ตา ๒.๒.๑
-การประดิษฐ์สิ่ง
ประสาน
ใช้กรรไกรตัด
ต่างๆด้วยเศษ
สัมพันธ์กัน
กระดาษตาม
วัสดุ
เส้นตรงได้
-การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
๒.๒.๒ เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุ
ที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง
0.๕ซ.ม.ได้

ด้านอารมณ์

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑
มีสุขภาพจิตดีและ แสดงออกทาง
มีความสุข
อารมณ์ได้
อย่าง
เหมาะสม

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์

ตัวเด็ก
-การแสดงออก
ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่าง
เหมาะสม
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-การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
-การปั้น
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ
-การเล่นเครื่อง
เล่นสัมผัสและ
การสร้างจากแท่ง
ไม้บล็อก
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ
-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
๓.๒.๑ กล้าพูด ตัวเด็ก
-การปฏิบัติตน
มีความรู้สึก
แสดงออกอย่าง -การแสดงความ ตามหลักศาสนาที่
ที่ดีต่อตนเอง เหมาะสมบาง คิดเห็นของตนเอง นับถือ
และผู้อื่น
สถานการณ์
และรับฟังความ -การฟังนิทาน
คิดเห็นของผู้อื่น เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม
-การเล่นบทบาท
สมมติ
๓.๓.๒ แสดง
ตัวเด็ก
-การพูดสะท้อน
ความพอใจใน -ตระหนักรู้
ความรู้สกึ ของ
ผลงานและ
เกี่ยวกับตนเอง
ตนเองและผู้อื่น
ความสามารถ
-การร่วมสนทนา
ของตนเอง
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ
๔.๑.๑ สนใจ
ตัวเด็ก
-การทำกิจกรรม
ชื่นชมและ
มีความสุขและ มีความสุข และ -ความภูมิใจใน
ศิลปะต่างๆ
แสดงออกทาง
แสดงออกผ่าน แสดงออกผ่าน ตนเองการ
-การสร้างสรรค์
ศิลปะ ดนตรี และ งานศิลปะ
งานศิลปะ
สะท้อนการรับรู้ สิ่งสวยงาม
การเคลื่อนไหว
ดนตรีและการ
อารมณ์และ
-การทำงานศิลปะ
เคลื่อนไหว
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๔.๑.๒ สนใจ
-การฟังเพลง การ
มีความสุขและ
ร้องเพลงและการ
แสดงออกผ่าน
แสดงปฏิกิริยา
เสียงดนตรี
โต้ตอบเสียงดนตรี
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ
-การร้องเพลง
๔.๑.๓ สนใจ มี
-การเคลื่อนไหว
ความสุขและ
ตามเสียงเพลง/
แสดงท่าทาง/
ดนตรี
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและ
ดนตรี
๕.๑ ซื่อสัตย์ ๕.๑.๑ ขอ
ตัวเด็ก
การเล่นและการ
สุจริต
อนุญาตหรือรอ -การกำกับตนเอง ทำงานร่วมกับ
คอยเมื่อ
การเล่นและทำสิ่ง ผู้อื่น
ต้องการสิ่งของ ต่างๆด้วยตนเอง -การเล่นและการ
ของผู้อื่นเมื่อมีผู้ ตามลำพังหรือกับ ทำงานร่วมกับ
ชี้แนะ
ผู้อื่น
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
๕.๒ มีความ ๕.๒.๑ แสดง
ตัวเด็ก
-การเพาะปลูก
เมตตา กรุณา ความรักเพื่อน -การมีคุณธรรม และดูแลต้นไม้
มีน้ำใจละ
และมีเมตตา
จริยธรรม
-การเลี้ยงสัตว์
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
แบ่งปัน
๕.๒.๒
ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อื่นได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
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-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน
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ด้านสังคม

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๕.๓
๕.๓.๑ แสดงสี
-การเล่นหรือทำ
มีความเห็นอก หน้าและท่าทาง
กิจกรรมร่วมกับ
เห็นใจผู้อื่น
รับรู้ความรู้สึก
กลุ่มเพื่อน
ผู้อื่น
๕.๔ มีความ ๕.๔.๑ ทำงานที่ ตัวเด็ก
-การทำงานศิลปะ
รับผิดชอบ
ได้รับมอบหมาย -ความภูมิใจใน
ที่นำวัสดุหรือ
จนสำเร็จเมื่อมีผู้ ตนเองการ
สิ่งของเครื่องใช้
ชี้แนะ
สะท้อนการรับรู้ ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
อารมณ์และ
หรือแปรรูปแล้ว
ความรู้สึกของ
นำกลับมาใช้ใหม่
ตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๖
๖.๑
๖.๑.๑ แต่งตัว
-การช่วยเหลือ
มีทักษะชีวิตและ ช่วยเหลือ
ด้วยตนเอง
ตนเองใน
ปฏิบัติตนตาม
ตนเองในการ
กิจวัตรประจำวัน
หลักปรัชญาของ ปฏิบัติกิจวัตร ๖.๑.๒
ตัวเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำวัน
รับประทาน
-รับประทาน
อาหารด้วย
อาหารที่มี
ตนเอง
ประโยชน์
๖.๑.๓ ใช้
ตัวเด็ก
-การดูแลห้องน้ำ
ห้องน้ำห้องส้วม -วิธีระวังรักษา
ห้องส้วมร่วมกัน
ด้วยตนเอง
ร่างกายให้สะอาด
๖.๒ มีวินัยใน ๖.๒.๑ เก็บของ
-การร่วมกำหนด
ตนเอง
เล่นของใช้เข้าที่
ข้อตกลงของ
ด้วยตนเอง
ห้องเรียน
-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
๖.๒.๒ เข้าแถว
-การปฏิบัติตน
ตามลำดับ
เป็นสมาชิกที่ดี
ก่อนหลังได้ด้วย
ของห้องเรียน
ตนเอง
-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๖.๓ ประหยัด ๖.๓.๑ ใช้
สิ่งต่างรอบตัว
-การปฏิบัติตน
และพอเพียง สิ่งของเครื่องใช้ -ประโยชน์ การใช้ ตามแนวทางหลัก
อย่างประหยัด งานและการ
ปรัชญาของ
และพอเพียง
เลือกใช้สิ่งของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
เครื่องใช้
-การใช้วัสดุและ
-ปลูกผักสวนครัว สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
มาตรฐานที่ ๗ รัก ๗.๑ ดูแล
๗.๑.๑ มีส่วน บุคคลและ
-การสนทนาข่าว
ธรรมชาติ
รักษา
ร่วมดูแลรักษา สถานที่
และเหตุการณ์ที่
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ -สถานศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเมื่อ ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
ความเป็นไทย
มีผู้ชี้แนะ
-สถานที่สำคัญใน ในชีวิตประจำวัน
ชุมชน
-การใช้วัสดุและ
-แหล่งวัฒนธรรม สิ่งของเครื่องใช้
ในชุมชน
อย่างคุ้มค่า
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ
-วัดต่างๆ วัดพระ
แก้ว/วัดโพธิ์/
วัดเบญ
-ตลาดมหานาค
-ไปรษณีย์อุรุพงษ์
๗.๑.๒ ทิง้ ขยะ
-การมีส่วนร่วม
ได้ถกู ที่
รับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมทัง้
ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๗.๒
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความ
เป็นไทย

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตามมารยาท
ไทยได้ด้วย
ตนเอง

๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง

๗.๒.๓ ยืนตรง
เมื่อได้ยินเพลง
ชาติไทยและ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
ตัวเด็ก
-การเล่นบทบาท
-การแสดง
สมมุติการปฏิบัติ
มารยาทที่ดี
ตนในความเป็น
บุคคลและ
คนไทย
สถานที่
-การปฏิบัติตน
-ปฏิบัติตาม
ตามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่นที่อาศัย
และความเป็น
และประเพณีไทย
ไทย
-การประกอบ
-ศาสนา แหล่ง
อาหารไทย
วัฒนธรรมใน
-การศึกษานอก
ชุมชน
สถานที่
-แหล่งเรียนรู้จาก -การร่วมกิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสำคัญ
-ประกวดมารยาท
ไทย
-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย
-การศึกษานอก
สถานที่
บุคคลและ
-การปฏิบัติตน
สถานที่
ตามวัฒนธรรม
-สัญลักษณ์สำคัญ ท้องถิ่นที่อาศัย
ของชาติไทย
และประเพณีไทย
-การละเล่น
พื้นบ้านของไทย
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ ยอมรับ ๘.๑.๑ เล่นและ ตัวเด็ก
-การเล่นหรือทำ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ความเหมือน ทำกิจกรรม
-การปฏิบัติตน
กิจกรรมร่วมกับ
อย่างมีความสุข และความ
ร่วมกับเด็กที่
เป็นสมาชิกที่ดี
กลุ่มเพื่อน
และปฏิบัติตน
แตกต่าง
แตกต่างไปจาก ของครอบครัว
เป็นสมาชิกที่ดี
ระหว่างบุคคล ตน
และโรงเรียน
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๘.๒
๘.๒.๑ เล่นหรือ
-การมีส่วนร่วมใน
มีปฏิสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับ
การเลือกวิธีการ
ที่ดีกับผู้อื่น
เพื่อนเป็นกลุ่ม
แก้ปัญหา

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นใน
การเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๘.๒.๒ ยิ้ม
ทักทาย และ
พูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง

บุคคลและ
สถานที่
-มีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจำวัน

๘.๓.๑ มีส่วน
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ
๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง

ตัวเด็ก
-การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น
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-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน

-การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
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ด้านสติปัญญา

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนา
ใช้ภาษาสื่อสารได้ โต้ตอบและ
เหมาะสมกับวัย เล่าเรือ่ งให้
ผู้อื่นเข้าใจ

สภาพ
ที่พึงประสงค์
๘.๓.๓
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้
ความรุนแรงเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ
๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนาได้ตอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องที่ฟัง

๙.๑.๒ เล่าเรื่อง
เป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
-การมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
ตัวเด็ก
-การฟังเพลง
-การรู้จักประวัติ นิทาน
ความเป็นมาของ คำคล้องจอง
ตนเองและครบ บทละครหรือ
ครัว
เรื่องราวต่างๆ
บุคคลและ
-การพูดกับคนอื่น
สถานที่
เกี่ยวกับ
-บุคคลต่างๆที่เด็ก ประสบการณ์ของ
ต้องเกี่ยวข้องหรือ ตนเองหรือผู้เล่า
ใกล้ชิด
เรื่องราวเกี่ยวกับ
-สถานที่สำคัญ
ตนเอง
วันสำคัญ อาชีพ -การพูดอธิบาย
ของคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งของ
สิ่งต่างๆรอบตัว เหตุการณ์และ
-การใช้ภาษาเพื่อ ความสัมพันธ์ของ
สื่อความหมายใน สิ่งต่างๆ
ชีวิตประจำวัน
บุคคลและ
-การพูดอธิบาย
สถานที่
เกี่ยวกับสิ่งของ
-ครอบครัว
เหตุการณ์และ
-บุคคลต่างๆที่เด็ก ความสัมพันธ์ของ
เกี่ยวข้อง
สิ่งต่างๆ
-สถานที่สำคัญ
-การพูดอย่าง
วันสำคัญ อาชีพ สร้างสรรค์ในการ
ของคนในชุมชน เล่นและการ
กระทำต่างๆ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
๙.๒ อ่าน
เขียนภาพ
และ
สัญลักษณ์ได้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๙.๒.๑ อ่านภาพ บุคคลและ
-การอ่านหนังสือ
สัญลักษณ์ คำ สถานที่
ภาพนิทาน
พร้อมทั้งชี้หรือ -ครอบครัว
หลากหลาย
กวาดตามอง
-บุคคลต่างๆที่เด็ก ประเภท/รูปแบบ
ข้อความตาม
เกี่ยวข้อง
-อ่านอย่างอิสระ
บรรทัด
-สถานที่สำคัญ
ตามลำพัง การ
วันสำคัญ อาชีพ อ่านร่วมกัน การ
ของคนในชุมชน อ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
สิ่งต่างๆรอบตัว -การเห็น
-การใช้หนังสือ
แบบอย่างของ
และตัวหนังสือ
การอ่านที่ถูกต้อง
-การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ และ
ข้อความ
-การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง
-การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย
-การสังเกต
ตัวอักษรที่
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์
๙.๒.๒ เขียน
คล้ายตัวอักษร

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

๑๐.๑
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะและ
ส่วนประกอบ
ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
ตัวเด็ก
-การเห็น
-ชื่อ นามสกุล
แบบอย่างของ
การเขียนที่
ถูกต้อง
-การเขียนร่วมกัน
ตามโอกาสและ
การเขียนอิสระ
-การเขียนคำที่มี
ความหมายกับตัว
เด็ก คำคุ้นเคย
-การที่สะกดและ
เขียนเพื่อสื่อ
ความหมายด้วย
ตนเองอย่างอิสระ
ตัวเด็ก
-การสังเกต
-รูปร่างหน้าตา
ลักษณะ
อวัยวะต่างๆ
ส่วนประกอบ
ธรรมชาติรอบตัว การเปลี่ยนแปลง
เด็ก
และความสัมพันธ์
-ชื่อ ลักษณะ
ของสิ่งต่างๆโดย
ส่วนประกอบ
ใช้ประสาทสัมผัส
การเปลี่ยนแปลง อย่างเหมาะสม
และความสัมพันธ์ -การสังเกตสิ่ง
ของมนุษย์ สัตว์ ต่างๆและสถานที่
พืช
จากมุมมองที่
สิ่งต่างๆรอบตัว ต่างกัน
-รู้จักชื่อ ลักษณะ -การบอกและ
สี ผิวสัมผัส
แสดงตำแหน่ง
บุคคลและ
ทิศทางและ
สถานที่
ระยะทางของสิ่ง
-สถานศึกษา
ต่างๆด้วยการ
ชุมชน
กระทำ ภาพวาด
-แหล่งวัฒนธรรม ภาพถ่ายและ
ในชุมชน
รูปภาพ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐.๑.๒
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
หรือความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบเพียง
ลักษณะเดียว

สิ่งต่างๆรอบตัว
-ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร
น้ำหนัก จำนวน

-การเล่นกับสื่อ
ต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
ทรงกระบอก ทรง
กรวย

๑๐.๑.๓
จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้อย่างน้อย
หนึ่งลักษณะ
เป็นเกณฑ์

สิ่งต่างๆรอบตัว
-ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร
น้ำหนัก จำนวน
-เงิน

-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง
-การต่อของชิ้น
เล็กในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน
-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป
-การนับและ
แสดงจำนวนของ
สิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน
-การรวมและการ
แยกสิ่งต่างๆ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆ
๑๐.๑.๔
สิ่งต่างๆรอบตัว -การเปรียบเทียบ
เรียงลำดับ
-ขนาด รูปร่าง
และเรียงลำดับ
สิ่งของหรือ
รูปทรง ปริมาตร จำนวนของสิ่ง
เหตุการณ์อย่าง น้ำหนัก จำนวน ต่างๆ
น้อย ๔ ลำดับ -เงิน
-การบอกและ
แสดงอันดับที่ของ
สิ่งต่างๆ
๑๐.๒ มีความ ๑๐.๒.๑ ระบุ สิ่งต่างๆรอบตัว -การบอกแล้ว
สามรถในการ สาเหตุหรือผลที่ -ส่วนประกอบ
เรียงลำดับ
คิดเชิงเหตุผล เกิดขึ้นใน
การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์หรือ และความสัมพันธ์ เหตุการณ์ตาม
การกระทำเมื่อ ของสิ่งต่างๆ
ช่วงเวลา
มีผู้ชี้แนะ
รอบตัว
-การใช้ภาษาทาง
-เวลา
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
-การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ
๑๐.๒.๒ คาด สิ่งต่างๆรอบตัว -การคาดเดาหรือ
เดาหรือ
-ส่วนประกอบ
คาดคะเนสิ่งที่
คาดคะเนสิ่งที่ การเปลี่ยนแปลง อาจจะเกิดขึ้น
อาจจะเกิดขึ้น และความสัมพันธ์ อย่างมีเหตุผล
หรือมีส่วนร่วม ของสิ่งต่างๆ
ในการลง
รอบตัว
ความเห็นจาก ธรรมชาติรอบตัว
ข้อมูล
-ดิน น้ำ ท้องฟ้า
สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ที่แวดล้อมเด็ก
๑๐.๓ มี
๑๐.๓.๑
-การมีส่วนร่วมใน
ความสามารถ ตัดสินใจในเรื่อง
การลงความเห็น
ในการคิด
ง่ายๆและเริ่ม
จากข้อมูล
แก้ปัญหาและ เรียนรู้ผลที่
อย่างมีเหตุผล
ตัดสินใจ
เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ ระบุ
-การตัดสินใจและ
ปัญหาและ
มีส่วนร่วมใน
แก้ปัญหาโดย
กระบวนการ
ลองผิดลองถูก
แก้ปัญหา
มาตรฐานที่ ๑๑ ๑๑.๑ ทำงาน ๑๑.๑.๑สร้าง ตัวเด็ก
-การรับรู้และ
มีจินตนาการและ ศิลปะตาม
ผลงานศิลปะ
บุคคลและ
สร้างความคิด
ความคิด
จินตนาการ
เพื่อสื่อสาร
สถานที่
ความรู้สึกผ่านสื่อ
สร้างสรรค์
และความคิด ความคิด
ธรรมชาติรอบตัว วัสดุของเล่นและ
สร้างสรรค์
ความรู้สึกของ สิ่งต่างๆรอบตัว ชิ้นงาน
ตนเองโดยมีการ
-การสร้างสรรค์
ดัดแปลงและ
ชิ้นงานโดยใช้
แปลกใหม่จาก
รูปร่างรูปทรง
เดิมหรือมี
จากวัสดุที่
รายละเอียด
หลากหลาย
เพิ่มขึ้น
๑๑.๒ แสดง ๑๑.๒.๑
-การแสดง
ท่าทาง
เคลื่อนไหว
ความคิด
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อ
สร้างสรรค์ผ่าน
ตาม
สื่อสารความคิด
ภาษาท่าทาง
จินตนาการ
ความรู้สึกของ
การเคลื่อนไหว
อย่าง
ตนเองอย่าง
และศิลปะ
สร้างสรรค์
หลากหลายหรือ
แปลกใหม่

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑๒
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๑๒.๑เจตคติที่ ๑๒.๑.๑สนใจ สิ่งต่างๆรอบตัว -การสำรวจสิ่ง
ดีต่อการ
ซักถามเกี่ยวกับ -การใช้หนังสือ
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้
สัญลักษณ์หรือ และตัวหนังสือ
เรียนรู้รอบตัว
ตัวหนังสือที่พบ
-การตั้งคำถาม
เห็น
ในเรื่องที่สนใจ
-การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ
-การมีส่วนร่วม
ในการรวบรวม
ข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูล
จากการสืบ
เสาะหา
๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม
๑๒.๒มี
๑๒.๒.๑ค้นหา
ความสามารถ คำตอบของข้อ
ในการ
สงสัยต่างๆตาม
แสวงหา
วิธีการของ
ความรู้
ตนเอง

ตัวเด็ก
ความรู้ในแบบ
-รูปร่างหน้าตา
ต่างๆและแผนภูมิ
อวัยวะต่างๆ
อย่างง่าย
บุคคลและ
สถานที่
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๑๒.๒.๒ใช้
ประโยคคำถาม
ว่า “ที่ไหน”
“ทำไม” ในการ
ค้นหาคำตอบ

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก
-พืช สัตว์ ดิน น้ำ
ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัย
ธรรมชาติ
-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ที่แวดล้อมเด็ก
สิ่งต่างๆรอบตัว
-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ
-ยานพาหนะ
-การคมนาคม
เทคโนโลยีและ
การสื่อสารต่างๆ
ที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด
ปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
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คำอธิบาย การกำหนดสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กโดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์ที่กำหนดเป็นหลัก และเมื่อวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐานแล้ว ควรจะได้ตรวจสอบให้ครอบคลุม
ทั้ง ๔ เรื่อง และสาระที่ควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกมาตรฐาน ถ้าไม่สามารถกำหนดสาระได้ ให้เว้นไว้
แต่ต้องกำหนดประสบการณ์สำคัญ
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
ที่พึงประสงค์
ด้านร่างกาย

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๑.๑.๑ น้ำหนัก
-การปฏิบัติตน
และส่วนสูงตาม
ตามสุขอนามัย
เกณฑ์ของกรม
สุขนิสัยที่ดีใน
อนามัย
กิจวัตรประจำวัน

มาตรฐานที่ ๑
๑.๑ น้ำหนัก
ร่างกาย
และส่วนสูง
เจริญเติบโตตาม ตามเกณฑ์
วัยและมีสุขนิสัยที่
ดี
๑.๒ มีสุขภาพ ๑.๒.๑
อนามัยสุข
รับประทาน
นิสัยที่ดี
อาหารทีม่ ี
ประโยชน์ได้
หลายชนิดและ
ดื่มน้ำสะอาดได้
ด้วยตนเอง
๑.๒.๒
ล้างมือก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๑.๒.๓
นอนพักผ่อน
เป็นเวลา
๑.๒.๔
ออกกำลังกาย
เป็นเวลา

ตัวเด็ก
-รับประทาน
อาหารที่เป็น
ประโยชน์

ตัวเด็ก
-วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด

ตัวเด็ก
-มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
ตัวเด็ก
-เคลื่อนไหว
-มีสุขภาพอนามัย อยู่กับที่
ที่ดี
-การเคลือ่ นไหว
เคลื่อนที่
-การเคลื่อนไหว
พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๒
กล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง
ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์
กัน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๑.๓
รักษาความ
ปลอดภัย
ของตนเอง
และผู้อื่น

๑.๓.๑ เล่น ทำ
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างปลอดภัย

๒.๑
เคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว
ประสาน
สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกาง
แขน

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสาน
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้างการ
จับ การโยน การ
เตะ
-การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่าง
อิสระ
ตัวเด็ก
-การปฏิบัติตนให้
-การระมัดระวัง ปลอดภัยใน
ความปลอดภัย
กิจวัตรประจำวัน
ของตนเองจาก -การฟังนิทาน
ผู้อื่นและภัยใกล้ เรื่องราว
ตัว รวมทั้งการ
เหตุการณ์
ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น เกี่ยวกับการ
อย่างปลอดภัย
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย
-การเล่นเครื่อง
เล่นอย่าง
ปลอดภัย
-การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์
ต่างๆ
-การเคลื่อนไหว
โดยควบคุม
ตนเองไปใน
ทิศทางระดับและ
พื้นที่

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๒.๑.๒ กระโดด
-การเคลื่อนไหว
ขาเดียวไป
โดยควบคุม
ข้างหน้าได้อย่าง
ตนเองไปใน
ต่อเนื่องโดยไม่
ทิศทางระดับและ
เสียการทรงตัว
พื้นที่
๒.๑.๓ วิ่งหลบ
-การเคลื่อนไหว
หลีก สิ่งกีดขวาง
สิ่งกีดขวาง
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
๒.๑.๔ รับลูก
-การเคลื่อนไหวที่
บอลที่กระดอน
ใช้การประสาน
ขึ้นจากพื้นได้
สัมพันธ์ของการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการขว้าง การ
จับ การโยน การ
เตะ
๒.๒ ใช้มือ-ตา ๒.๒.๑
-การประดิษฐ์สิ่ง
ประสาน
ใช้กรรไกรตัด
ต่างๆด้วยเศษ
สัมพันธ์กัน
กระดาษตาม
วัสดุ
แนวเส้นโค้งได้
-การหยิบจับ การ
ใช้กรรไกร การฉีก
การตัด การปะ
และการร้อยวัสดุ
๒.๒.๒ เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม
แบบได้อย่างมี
มุมชัดเจน

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)

-การเขียนภาพ
และการเล่นกับสี
-การปั้น
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ด้านอารมณ์

มาตรฐานที่ ๓
มีสุขภาพจิตดี
และมีความสุข

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๒.๒.๓ ร้อยวัสดุ
-การเล่นเครื่อง
ที่มีรูขนาดเส้น
เล่นสัมผัสและ
ผ่านศูนย์กลาง
การสร้างจาก
0.๒๕ ซ.ม.ได้
แท่งไม้บล็อก
-การประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆด้วยเศษ
วัสดุ
๓.๑
๓.๑.๑ แสดง
ตัวเด็ก
-การเล่นอิสระ
แสดงออกทาง อารมณ์
-การแสดงออก -การเล่น
อารมณ์ได้
ความรู้สึกได้
ทางอารมณ์และ รายบุคคล กลุ่ม
อย่าง
สอดคล้องกับ ความรู้สึกอย่าง ย่อย กลุ่มใหญ่
เหมาะสม
สถานการณ์
เหมาะสม
-การเล่นตามมุม
อย่างเหมาะสม
ประสบการณ์
-การเล่นนอก
ห้องเรียน
-การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ตาม
ความสามารถ
ของตนเอง
-การแสดงความ
ยินดีเมื่อผู้อื่นมี
ความสุข เห็นใจ
เมื่อผู้อื่นเศร้าหรือ
เสียใจและการ
ช่วยเหลือ
ปลอบโยนเมื่อ
ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
๓.๒
๓.๒.๑ กล้าพูด ตัวเด็ก-การแสดง -การปฏิบัติตน
มีความรู้สึกที่ดี กล้าแสดงออก ความคิดเห็นของ ตามหลักศาสนา
ต่อตนเองและ อย่างเหมาะสม ตนเองและรับฟัง ที่นับถือ
ผู้อื่น
ตามสถานการณ์ ความคิดเห็นของ -การเล่นบทบาท
ผู้อื่น
สมมติ

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๓.๒.๒ แสดง
ตัวเด็ก
-การพูดสะท้อน
ความพอใจใน -ตระหนักรู้
ความรู้สึกของ
ผลงานและ
เกี่ยวกับตนเอง
ตนเองและผู้อื่น
ความสามารถ
-การร่วมสนทนา
ของตนเองและ
และแลกเปลี่ยน
ผู้อื่น
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สนใจ
๔.๑.๑ สนใจ
ตัวเด็ก
-การทำกิจกรรม
ชื่นชมและ
มีความสุขและ มีความสุข และ -ความภูมิใจใน
ศิลปะต่างๆ
แสดงออกทาง
แสดงออกผ่าน แสดงออกผ่าน ตนเองการ
-การสร้างสรรค์
ศิลปะ ดนตรี และ งานศิลปะ
งานศิลปะ
สะท้อนการรับรู้ สิ่งสวยงาม
การเคลื่อนไหว
ดนตรีและการ
อารมณ์และ
-การทำงานศิลปะ
เคลื่อนไหว
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น
๔.๑.๒ สนใจ
-การฟังเพลง
มีความสุขและ
การร้องเพลง
แสดงออกผ่าน
และการแสดง
เสียงเพลงดนตรี
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
-การเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบ
จังหวะ
-การร้องเพลง
๔.๑.๓ สนใจ
-การเคลื่อนไหว
มีความสุขและ
ตามเสียงเพลง/
แสดงท่าทาง/
ดนตรี
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
จังหวะและ
ดนตรี

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)
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พัฒนาการ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๕
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๕.๑ ซื่อสัตย์ ๕.๑.๑
ตัวเด็ก
การเล่นและการ
สุจริต
ขออนุญาตหรือ -การกำกับตนเอง ทำงานร่วมกับ
รอคอยเมื่อ
การเล่นและทำสิ่ง ผู้อื่น
ต้องการสิ่งของ ต่างๆด้วยตนเอง -การเล่นและ
ของผู้อื่นด้วย
ตามลำพังหรือกับ การทำงาน
ตนเอง
ผู้อื่น
ร่วมกับผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
๕.๒ มีความ ๕.๒.๑ แสดง
ตัวเด็ก
-การเลี้ยงสัตว์
เมตตา กรุณา ความรักเพื่อน -การมีคุณธรรม -การฟังนิทาน
มีน้ำใจและ
และมีเมตตา
จริยธรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม
ช่วยเหลือ
สัตว์เลี้ยง
จริยธรรม
แบ่งปัน
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม
๕.๒.๒
-การช่วยเหลือ
ช่วยเหลือและ
ตนเองในกิจวัตร
แบ่งปันผู้อื่นได้
ประจำวัน
ด้วยตนเอง
๕.๓
๕.๓.๑ แสดงสี
-การเล่นหรือทำ
มีความเห็นอก หน้าและท่าทาง
กิจกรรมร่วมกับ
เห็นใจผู้อื่น
รับรู้ความรู้สึก
กลุ่มเพื่อน
ผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
๕.๔ มีความ ๕.๔.๑ ทำงานที่ ตัวเด็ก
-การทำงานศิลปะ
รับผิดชอบ
ได้รับมอบหมาย -ความภูมิใจใน
ที่นำวัสดุหรือ
จนสำเร็จด้วย ตนเองการ
สิ่งของเครื่องใช้
ตนเอง
สะท้อนการรับรู้ ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
อารมณ์และ
หรือแปรรูปแล้ว
ความรู้สึกของ
นำกลับมาใช้ใหม่
ตนเองและผู้อื่น

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)

- 61 -

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

ด้านสังคม

มาตรฐานที่ ๖
มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑
ช่วยเหลือ
ตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเองได้
อย่าง
คล่องแคล่ว
๖.๑.๒
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเองอย่างถูก
วิธี

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน
ตัวเด็ก
-รับประทาน
อาหารที่เป็น
ประโยชน์

-การช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน

๖.๑.๓ ใช้และ ตัวเด็ก
-การดูแลห้องน้ำ
ทำความสะอาด -วิธีระวังรักษา
ห้องส้วมร่วมกัน
หลังใช้ห้องน้ำ ร่างกายให้สะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
๖.๒ มีวินัยใน ๖.๒.๑ เก็บของ
ตนเอง
เล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง
๖.๒.๒ เข้าแถว
ตามลำดับ
ก่อนหลังได้ด้วย
ตนเอง

-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
-การดูแล
ห้องเรียนร่วมกัน
-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของห้องเรียน
-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
สิ่งต่างรอบตัว
-การปฏิบัติตน
-การเลือกใช้
ตามแนวทางหลัก
สิ่งของเครื่องใช้ ปรัชญาของ
ประโยชน์ การใช้ เศรษฐกิจพอเพียง
งาน

๖.๓ ประหยัด ๖.๓.๑
และพอเพียง ใช้สิ่งของ
เครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียงด้วย
ตนเอง
ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ อายุ ๕ - ๖ปี (ต่อ)

- 62 -

พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๗
รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๗.๑ ดูแล
รักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๗.๑.๑ ดูแล
รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การใช้วสั ดุและ
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุม้ ค่า
บุคคลและ
สถานที่
-สถานศึกษา
ชุมชน
-สถานที่สำคัญใน
ชุมชน
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน
-แหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างคุ้มค่า
-การสนทนาข่าว
และเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจำวัน
-การศึกษานอก
สถานที่

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
การรักษา
สาธารณะสมบัติ
๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ได้ถูกที่

-การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและ
ภายในห้องเรียน
๗.๒ มี
๗.๒.๑ ปฏิบัติ ตัวเด็ก
-การเล่นบทบาท
มารยาทตาม ตนตามมารยาท -การแสดง
สมมุติการปฏิบัติ
วัฒนธรรมไทย ไทยได้ตาม
มารยาทที่ดี
ตนในความเป็น
และรักความ กาลเทศะ
บุคคลและ
คนไทย
เป็นไทย
สถานที่
-การปฏิบัติตน
-ปฏิบัติตาม
ตามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่นที่อาศัย
และความเป็น
และประเพณีไทย
ไทย
-การประกอบ
อาหารไทย
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-ศาสนา แหล่ง
-การศึกษานอก
วัฒนธรรมใน
สถานที่
ชุมชน
-การร่วมกิจกรรม
-แหล่งเรียนรู้จาก วันสำคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๒.๒ กล่าวคำ
ขอบคุณและขอ
โทษด้วยตนเอง

-การเล่นบทบาท
สมมุติการปฏิบัติ
ตนในความเป็น
คนไทย
-การศึกษานอก
สถานที่
บุคคลและ
-การปฏิบัติตน
สถานที่
ตามวัฒนธรรม
-สัญลักษณ์สำคัญ ท้องถิ่นที่อาศัย
ของชาติไทย
และประเพณีไทย

๗.๒.๓ ยืนตรง
และร่วมร้อง
เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี
มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ ยอมรับ ๘.๑.๑ เล่นและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ความเหมือน ทำกิจกรรม
อย่างมีความสุข และความ
ร่วมกับเด็กที่
และปฏิบัติตน
แตกต่าง
แตกต่างไปจาก
เป็นสมาชิกที่ดี
ระหว่างบุคคล ตน
ของสังคมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ตัวเด็ก
-การปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
และโรงเรียน
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กิจกรรมร่วมกับ
กลุ่มเพื่อน
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๘.๒
มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น

๘.๒.๑ เล่นหรือ
ทำงานร่วมมือ
กับเพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย

๘.๒.๒ ยิ้ม
ทักทาย และ
พูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่
คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์

๘.๓ ปฏิบัติตน
เบื้องต้นใน
การเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม

๘.๓.๑ มีส่วน
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วย
ตนเอง
๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-การมีส่วนร่วมใน
การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
บุคคลและ
-การให้ความ
สถานที่
ร่วมมือในการ
-มีปฏิสัมพันธ์ใน ปฏิบัติกิจกรรม
ชีวิตประจำวัน
ต่างๆ
-การร่วมสนทนา
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-การปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอาศัยและ
ประเพณีไทย
ตัวเด็ก
-การเล่นและ
-การเคารพสิทธิ ทำงานร่วมกับ
ของตนเองและ ผู้อื่น
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
-การร่วมกำหนด
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
-การเล่นและ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
-การทำศิลปะ
แบบร่วมมือ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๘.๓.๓
-การมีส่วนร่วมใน
ประนีประนอม
การเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาโดย
แก้ปัญหา
ปราศจากการใช้
-การมีส่วนร่วมใน
ความรุนแรง
การแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง
ความขัดแย้ง
ด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ สนทนา ๙.๑.๑ ฟังผู้อื่น ตัวเด็ก
-การฟังเสียงต่างๆ
ใช้ภาษาสื่อสารได้ โต้ตอบและ
พูดจนจบและ บุคคลและ
ในสิ่งแวดล้อม
เหมาะสมกับวัย เล่าเรื่องให้
สนทนาได้ตอบ สถานที่
-การฟังและ
ผู้อื่นเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง -ครอบครัว
ปฏิบัติตาม
เชื่อมโยงกับ
-บุคคลต่างๆที่เด็ก คำแนะนำ
เรื่องที่ฟัง
เกี่ยวข้อง
-การฟังเพลง
-สถานที่สำคัญ
นิทาน คำคล้อง
วันสำคัญ อาชีพ จอง บทละคร
ของคนในชุมชน หรือเรื่องราว
-สิ่งต่างๆรอบตัว ต่างๆ
การใช้หนังสือ
-การพูดกับคนอื่น
และตัวหนังสือ
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองหรือผู้เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
-การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
๙.๑.๒ เล่าเป็น
-การพูดอธิบาย
เรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งของ
ต่อเนื่องได้
เหตุการณ์และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
-การพูดอย่าง
สร้างสรรค์ในการ
กระทำต่างๆ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๙.๒ อ่าน
๙.๒.๑ อ่านภาพ ตัวเด็ก
-การอ่านหนังสือ
เขียนภาพและ สัญลักษณ์คำ
-ชื่อ นามสกุล
ภาพนิทาน
สัญลักษณ์ได้ ด้วยการชี้หรือ -ร่างกาย
หลากหลาย
กวาดตามอง
-อาหาร
ประเภท/รูปแบบ
จุดเริ่มต้นและ บุคคลและ
-อ่านอย่างอิสระ
จุดจบของ
สถานที่
ตามลำพัง
ข้อความ
-ครอบครัว
การอ่านร่วมกัน
-บุคคลต่างๆที่เด็ก การอ่านโดยมีผู้
เกี่ยวข้องสถานที่ ชี้แนะ
สำคัญ วันสำคัญ -การเห็น
อาชีพของคนใน แบบอย่างของ
ชุมชน
การอ่านที่ถูกต้อง
ธรรมชาติรอบตัว -การสังเกตทิศ
สิ่งต่างๆรอบตัว ทางการอ่าน
-การใช้หนังสือ
ตัวอักษร คำ และ
และตัวหนังสือ
ข้อความ
-การอ่านและชี้
ข้อความโดยกวาด
สายตาตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง
-การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย
-การสังเกต
ตัวอักษรที่
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
การเขียนของ
ผู้ใหญ่
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๐
มีความสามารถใน
การคิดที่เป็น
พื้นฐานในการ
เรียนรู้

๑๐.๑ มี
ความสามารถ
ในการคิดรวบ
ยอด

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
๙.๒.๒ เขียนชื่อ ตัวเด็ก
-การเห็น
ของตนเองตาม -ชื่อ นามสกุล
แบบอย่างของ
แบบ เขียน
-ร่างกาย
การเขียนที่
ข้อความด้วยวิธี -อาหาร
ถูกต้อง
ที่คิดขึ้นเอง
บุคคลและ
-การเขียนร่วมกัน
สถานที่
ตามโอกาสและ
-ครอบครัว
การเขียนอิสระ
-บุคคลต่างๆที่เด็ก -การเขียนคำที่มี
เกี่ยวข้องสถานที่ ความหมายกับตัว
สำคัญ วันสำคัญ เด็ก คำคุ้นเคย
อาชีพของคนใน -การที่สะกดและ
ชุมชน
เขียนเพื่อสื่อ
ธรรมชาติรอบตัว ความหมายด้วย
สิ่งต่างๆรอบตัว ตนเองอย่างอิสระ
-การใช้หนังสือ
และตัวหนังสือ
๑๐.๑.๑
บอกลักษณะ
ส่วนประกอบ
การ
เปลี่ยนแปลง
หรือ
ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
จากการสังเกต
โดยใช้ประสาท
สัมผัส

ตัวเด็ก
-รูปร่างหน้าตา
อวัยวะต่างๆ
ธรรมชาติรอบตัว
เด็ก
-ชื่อ ลักษณะ
ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สัตว์ พืช
สิ่งต่างๆรอบตัว
-รู้จักชื่อ ลักษณะ
สี ผิวสัมผัส
บุคคลและ
สถานที่
-สถานศึกษา
ชุมชน
-แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน
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-การสังเกต
ลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆโดย
ใช้ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม
-การสังเกตสิ่ง
ต่างๆและสถานที่
จากมุมมองที่
ต่างกัน
-การบอกและ
แสดงตำแหน่ง
ทิศทางและ
ระยะทางของสิ่ง
ต่างๆด้วยการ
กระทำ ภาพวาด
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-แหล่งเรียนรู้จาก ภาพถ่ายและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปภาพ

๑๐.๑.๒
จับคู่และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความ
เหมือนของสิ่ง
ต่างๆโดยใช้
ลักษณะที่สังเกต
พบ๒ลักษณะ
ขึ้นไป

สิ่งต่างๆรอบตัว
-ขนาด รูปร่าง
รูปทรง ปริมาตร
น้ำหนัก จำนวน

-การเล่นกับสื่อ
ต่างๆที่เป็นทรง
กลม ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
ทรงกระบอก
ทรงกรวย
-การคัดแยกการ
จัดกลุ่มและการ
จำแนกสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะและ
รูปร่างรูปทรง
-การต่อของชิ้น
เล็กในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน
-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป
-การนับและ
แสดงจำนวน
ของสิ่งต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน
-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆ
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์
๑๐.๑.๓
จำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่างๆ
โดยใช้ตั้งแต่๒
ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
สิ่งต่างๆรอบตัว -การคัดแยกการ
-ขนาด รูปร่าง
จัดกลุ่มและการ
รูปทรง ปริมาตร จำแนกสิ่งต่างๆ
น้ำหนัก จำนวน ตามลักษณะและ
-เงิน
รูปร่างรูปทรง
-จำนวนของสิ่ง
-การต่อของชิ้น
ต่างๆ
เล็กในชิ้นใหญ่ให้
สมบูรณ์และการ
แยกชิ้นส่วน
-การทำซ้ำการต่อ
เติมและการสร้าง
แบบรูป
-การนับและ
แสดงจำนวนของ
สิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจำวัน
-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆ
-การรวมและการ
แยกสิ่งต่างๆ
-การบอกและ
แสดงอันดับที่ของ
สิ่งต่างๆ
-การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับ
จำนวนของสิ่ง
ต่างๆ
-การบอกแล้ว
เรียงลำดับ
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การบอกและ
แสดงอันดับที่
ของสิ่งต่างๆ
-การใช้ภาษาทาง
คณิตศาสตร์กับ
เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
-การอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือ
การกระทำ
๑๐.๒ มีความ ๑๐.๒.๑ อธิบาย ตัวเด็ก
-การบอกแล้ว
สามรถในการ เชื่อมโยงสาเหตุ บุคคลและ
เรียงลำดับ
คิดเชิงเหตุผล และผลที่เกิดขึ้น สถานที่
กิจกรรม
ในเหตุการณ์
ธรรมชาติรอบตัว หรือเหตุการณ์
หรือการกระทำ เด็ก
ตามช่วงเวลา
ด้วยตนเอง
-ชื่อ ลักษณะ
-การใช้ภาษาทาง
ส่วนประกอบ
คณิตศาสตร์
การเปลี่ยนแปลง กับเหตุการณ์
และความ
ในชีวิตประจำวัน
สัมพันธ์ของ
-การอธิบาย
มนุษย์ สัตว์ พืช เชื่อมโยงสาเหตุ
-ดิน น้ำ ท้องฟ้า และผลที่เกิดขึ้น
สภาพอากาศ ภัย ในเหตุการณ์
ธรรมชาติ
หรือการกระทำ
-แรงและพลังงาน การมีส่วนร่วม
ในชีวิตประจำวัน ในการลง
ที่แวดล้อมเด็ก
ความเห็นจาก
ข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
-การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์
๑๐.๒.๒
คาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น
และมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล

๑๐.๓ มี
ความสามารถ
ในการคิด
แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
ธรรมชาติรอบตัว -การคาดเดาหรือ
เด็ก
การคาดคะเนสิ่งที่
-ดิน น้ำ ท้องฟ้า อาจจะเกิดขึ้น
สภาพอากาศ ภัย อย่างมีเหตุผล
ธรรมชาติ
-แรงและพลังงาน
ในชีวิตประจำวัน
ที่แวดล้อมเด็ก
สิ่งต่างๆรอบตัว
-ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
รอบตัว

๑๐.๓.๑
-เวลา ประโยชน์
ตัดสินใจในเรื่อง และการใช้งาน
ง่ายๆและ
ยอมรับผลที่
เกิดขึ้น
๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและ
เลือกวิธี
แก้ปัญหา
มาตรฐานที่๑๑ ๑๑.๑ ทำงาน ๑๑.๑.๑ สร้าง ตัวเด็ก
มีจินตนาการ
ศิลปะตาม
ผลงานศิลปะ
และความคิด
จินตนาการ เพื่อสื่อความคิด บุคคลและ
สร้างสรรค์
และความคิด ความรู้สึกของ สถานที่
สร้างสรรค์
ตนเองโดยมีการ
ธรรมชาติรอบตัว
ดัดแปลงและ
สิ่งต่างๆรอบตัว
แปลกใหม่จาก
เดิมและ
มีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
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-การมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็น
จากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล
-การตัดสินใจ
และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
แก้ปัญหา
-การรับรู้และการ
สร้างความคิด
ความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุของเล่นและ
ชิ้นงาน
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พัฒนาการ

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑๒
มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และมี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การแสดง
ความคิด
สร้างสรรค์ผ่าน
ภาษาท่าทาง
การเคลื่อนไหว
และศิลปะ
-การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย
๑๑.๒ แสดง ๑๑.๒.๑
-การแสดง
ท่าทาง
เคลื่อนไหว
ความคิด
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพื่อ
สร้างสรรค์ผ่าน
ตาม
สื่อสารความคิด
ภาษาท่าทางการ
จินตนาการ
ความรู้สึกของ
เคลื่อนไหวและ
อย่าง
ตนเองอย่าง
ศิลปะ
สร้างสรรค์
หลากหลายและ
แปลกใหม่
๑๒.๑เจตคติที่ ๑๒.๑.๑ สนใจ ตัวเด็ก
-การฟังเสียงต่างๆ
ดีต่อการ
หยิบหนังสือมา -รูปร่างหน้าตา
ในสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้
อ่านและเขียน อวัยวะต่างๆ
-การฟังและ
สื่อความคิดด้วย -อาหาร
ปฏิบัติตาม
ตนเองเป็น
บุคคลและ
คำแนะนำ
ประจำอย่าง
สถานที่
-การฟังเพลง
ต่อเนื่อง
-ชุมชน
นิทาน คำคล้อง
-แหล่งวัฒนธรรม จอง บทร้อยกรอง
ในชุมชน
หรือเรื่องราว
-แหล่งเรียนรู้จาก ต่างๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น -การพูดแสดง
ธรรมชาติรอบตัว ความคิด
เด็ก
ความรู้สึกและ
-ชื่อ ลักษณะ
ความต้องการ
ส่วนประกอบ
-การพูดกับคนอื่น
การเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับ
และความสัมพันธ์ ประสบการณ์
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
ความสัมพันธ์ของ ของตนเองหรือ
มนุษย์ สัตว์ พืช พูดเล่าเรื่องราว
-ดิน น้ำ ท้องฟ้า เกี่ยวกับตนเอง
สภาพอากาศ ภัย -การพูดอธิบาย
ธรรมชาติ
เกี่ยวกับสิ่งของ
-แรงและพลังงาน เหตุการณ์และ
ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์
ที่แวดล้อมเด็ก
ของสิ่งต่างๆ
สิ่งต่างๆรอบตัว -การพูดอย่าง
-การใช้หนังสือ
สร้างสรรค์
และตัวหนังสือ
ในการเล่นและ
-ยานพาหนะ
การกระทำต่างๆ
การคมนาคม
-การรอจังหวะ
-เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
และการสื่อสาร ในการพูด
-การพูด
เรียงลำดับคำเพื่อ
ใช้ในการสื่อสาร
-การอ่านหนังสือ
ภาพ นิทาน
หลากหลาย
ประเภท/รูปแบบ
-การอ่านอย่าง
อิสระตามลำพัง
การอ่านร่วมกัน
การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ
-การเห็น
แบบอย่างของ
การอ่านที่ถูกต้อง
-การสังเกตทิศ
ทางการอ่าน
ตัวอักษร คำ
และข้อความ

ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)

- 74 -

พัฒนาการ

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สภาพ
ที่พึงประสงค์

๑๒.๑.๒
กระตือรือร้นใน
การร่วม
กิจกรรมตั้งแต่
ต้นจนจบ
๑๒.๒ มี
๑๒.๒.๑ ค้นหา
ความสามารถ คำตอบของข้อ
ในการ
สงสัยต่างๆ
แสวงหา
โดยใช้วิธีการ
ความรู้
ที่หลากหลาย
ด้วยตนเอง

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การอ่านและชี้
ข้อความตาม
บรรทัดจากซ้าย
ไปขวาจากบนลง
ล่าง
-การสังเกต
ตัวอักษรในชื่อ
ของตนหรือคำ
คุ้นเคย
-การสังเกต
ตัวอักษรที่
ประกอบเป็นคำ
ผ่านการอ่านหรือ
เขียนของผู้ใหญ่
-การคาดเดาคำ
วลีหรือประโยค
ที่มีโครงสร้างซ้ำๆ
กันจากนิทาน
เพลง คำคล้อง
จอง

-การสำรวจสิ่ง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว
-การตั้งคำถาม
ในเรื่องที่สนใจ
-การสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อค้นหา
คำตอบ
ของข้อสงสัย
ต่างๆ
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ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ อายุ ๔ - ๕ ปี (ต่อ)
พัฒนาการ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
สภาพ
สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์
สำคัญ
-การสารวจสิ่ง
ต่างๆและแหล่ง
เรียนรูร้ อบตัว
-การตัง้ คาถาม
ในเรื่องที่สนใจ
-การสืบเสาะหา
ความรูเ้ พื่อค้นหา
คาตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ
๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยคคาถาม
ว่า “ เมื่อไหร่ “ “
อย่างไร “ .ใน
การค้นหา
คาตอบ

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 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุ ล
และต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสัง คม
ทีเ่ ด็กอาศัยอยู่
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก
๑.๔ จั ด การประเมิ น พั ฒ นาการให้ เ ป็ น กระบวนการอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการจั ด
ประสบการณ์พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ครอบครัวชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
๒. แนวทางการจัดประสบการณ์
๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง แนวคิดที่เหมาะสม
กับอายุวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสั มผั ส
ทั้งห้า ได้เคลื่อนไหวสำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
๒.๓ จั ด ประสบการณ์ แ บบบู ร ณาการ โดยบู ร ณาการทั ้ ง กิ จ กรรม ทั ก ษะ และสาระการเรี ย นรู้
จากหลักสูตรแกนกลาง และองค์ความรู้ในท้องถิ่น
๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดยผู้สอน
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน
๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถี ชีวิ ต
ของเด็กสอดคล้องกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดคล้องคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๘ จั ด ประสบการณ์ ท างในลั กษณะที ่ม ี การวางแผนไว้ ล ่ วงหน้ า และแผนที ่เ กิด ขึ ้น ในสภาพจริง
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๒.๙ การทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
นำมาไตร่ตรองใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง การวางแผนการสนับสนุน
สื่อแหล่งเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการสถานศึกษาโรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยนำหลักการแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านมาวิเคราะห์ผสมผสานกันเพื่อนำไปสู่
แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้
นักการศึกษา / แนวคิด

การนำไปปฏิบัติเพือ่ พัฒนาเด็ก
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กีเซล (Gesell)
❖ พั ฒ นาการของเด็ ก เป็ น ไปอย่ า งมี แ บบแผน
และเป็นขั้นตอนเด็กควรพัฒนาไปตามธรรมชาติ
ไม่ควรเร่งหรือบังคับ
❖ การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว
❖ การใช้ภาษา การปรับตัวเข้ากับสังคม กับบุคคล
รอบข้าง

เฟรอเบล (Froble)
❖ การเล่นเป็นการทำงานและการเรียนรู้ของเด็ก
❖ ควรส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ ก
ด้ ว ยการกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
อย่างเสรี
เพียเจท์ (Piaget)
❖ พัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญาของเด็กเกิดจาก
การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบๆ
ตัวเด็ก มีการรับรู้จากสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาและมี การปรั บขยายประสบการณ์
เดิม ความคิดและความเข้าใจให้ขยายมากขึ้น
เปสตาลอสซี่ (Pestalozzi)
❖ ความรักเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นต่ อ การ
พัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา
❖ เด็ ก แต่ ล ะคนแตกต่ า งกั น ทั ้ ง ด้ า นความสนใจ
คว ามต้ อ ง ก ารและ ระดั บ ความสามารถ
ในการเรียน
❖ เด็กไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยการท่องจำ
ฟรอยด์ (Freud)
❖ ประสบการณ์ในวัยเด็กส่งผลต่อบุคลิกภาพของ
คนเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ หากเด็กไม่ไ ด้รั บ
การตอบสนองอย่างเพียงพอ จะเกิดอาการชะงัก
พฤติกรรมถดถอยคับข้องใจส่งผลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก

❖ การเตรียมความพร้อมโดยไม่เร่ง หรือบั ง คั บ
ให้เด็กเขียน / อ่าน
❖ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
❖ จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
❖ จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ฝึ ก การใช้ ม ื อ และ
ประสาทสัมพันธ์มือกับตา
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง พูด ท่องคำคล้องจอง
ร้องเพลง ฟังนิทาน
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติเป็นรายบุคคลและ
เป็นเกลุ่ม
❖ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเสรี
❖ จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจของตนเองอย่างเสรี
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
❖ จัดให้เด็กฝึกฝนทักษะ การสังเกต การจำแนก
เปรียบเทียบ
❖ จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผลเลือก
และตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
❖ จั ด ให้ เ ด็ ก ได้เ รี ย นรู้ จ ากสิ ่ง ใกล้ต ั วไปสู่เรื่อง
ไกลตัว และมีลักษณะที่เป็นรูปธรรม
❖ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้การอบรม
เลี้ยงดู การให้ความรัก ให้เวลา และให้เด็ ก
เรียนรู้จากประสบการณ์

❖ จัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
❖ ครู เ ป็ น แบบอย่ า งที ่ด ี และยอมรับ ความคิด/
ความสามารถของเด็กโดยเปิดโอกาสให้ เ ด็ ก
ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ความสามารถและ
เลือกเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
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นักการศึกษา / แนวคิด
บรูเนอร์ (Bruner)
❖ ครู ส ามารถช่ ว ยจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก เกิ ด
ความพร้อมที่จะเรียนได้
❖ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนต้ องสอดคล้ องกับ
พัฒนาการและความสามารถของเด็ก
เอลคายน์ (Elkind)
❖ การเร่งเด็กให้เรียนรู้แต่เล็กเป็นอันตรายต่อเด็ก
❖ เด็กควรมีโอกาสเล่นและเลือกกิจกรรมการเล่น
ด้วยตนเอง
มอนเตสเซอรี (Montessori)
❖ หลักสูตรของโรงเรียนมอนเตสเซอรี จะมี ๖ วิชา
หลัก คือ
๑. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
๒. การพัฒนากล้ามเนื้อ
๓. การพัฒนาประสาทสัมผัส
๔. การพัฒนาภาษา
๕. คณิตศาสตร์
๖. วัฒนธรรม
(Whole Language Approach)
❖ นวัตกรรมทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ มี
วิธีการนำมาใช้ให้ปรากฏใน ๒ ลักษณะคือ
๑. การจัดห้องเรียนปฐมวัย
๒. การจัดกิจกรรมประจำวัน

การนำไปปฏิบัติเพือ่ พัฒนาเด็ก
❖ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
❖ ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถ
ของเด็ก

ดิวอี้ (Dewey)
❖ เด็กเรียนรู้โดยการกระทำ (Active Learning)

❖ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
❖ ให้เด็กมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สภาพแวดล้อม ครูและเพื่อน ๆ

❖ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กมีโอกาสเล่น
และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง
❖ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายให้
เด็กได้มีพัฒนาการไปพร้อมกันทั้ง ๔ ด้าน คือ
ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
❖ การจัดประสบการณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และสภาพท้องถิ่นที่อยู่รอบตัวเด็ก
❖ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

❖ การจัดมุมหนังสือนิทานและหุ่น
❖ จัดประสบการณ์ เช่น การส่ง เสริมการอ่ า น
การสนทนา ซักถาม อภิปราย เล่าเรื่องฯลฯ
❖ การเล่นเสรีตามมุมต่างๆ
❖ การสอนแบบหน่วยบูรณาการ

จากการประมวลหลักการและแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น สรุปเป็นหลักการและแนวคิดของสถานศึกษา
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โดยมีความเชื่อว่าเด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู การสอน
และการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น การปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และความสนใจของตนเอง ที่สนองต่อธรรมชาติ ความพร้อมและพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคนตามศัก ยภาพ ในสภาพบรรยากาศที ่เ อื้อ ต่ อการเรี ยนรู้ ภายใต้บริบทสัง คม วัฒนธรรมภายในท้อ งถิ่ น
ด้วยความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของทุกคน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง
ชุ ม ชน เพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ มี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ต ามเกณฑ์ ม าตร ฐานของหลั ก สู ต ร
มีความพร้อมเรียนในระดับ ประถมศึ กษาและเป็นการสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เ ด็กพัฒนาไปสู ่ก ารดำเนิ น
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
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๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีได้หลายรูปแบบเป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์
ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไรทั้งนี้การจัดกิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ
ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ความเหมาะสมในการนำไปใช้ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานและสภาพชุ ม ชน ที ่ ส ำคั ญ ผู ้ ส อนต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
การจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม พั ฒนาการทุ ก ด้ า นการจั ด กิจ กรรมประจำวัน เป็ นหลั ก การจัด และขอบข่าย
ของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้
๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน
๑) กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประจำวันแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน
แต่ยดื หยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก 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) กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทางในกลุ่มและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที
๓) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจคิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์
เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐ ถึง ๖๐ นาที
๔) กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมให้ห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู ้ ส อน
หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลัง และไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภททั้ง นี้ กิจกรรม
ที่ต้องออกกำลังกายควรจะสลับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ในการนำไปใช้ ของแต่ ละหน่ว ยงานและสภาพชุม ชน ที่สำคัญ ผู ้ สอนต้องคำนึง ถึง การจั ดกิจ กรรมให้ ครอบคลุ ม
พัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การส่วนตัว การยืดหยุ่นความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น
อิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
๒) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมือนิ้วมือ
การประสาทสัมผัสระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามมือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
๓) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการพัฒนาให้เด็กได้มีโอกาส
ตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดคล้อง คุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
๔) การพัฒนาสังคมนิ สั ย เป็นการพัฒนาให้เ ด็ กมี ล ักษณะนิ ส ัย ที ่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงานระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทางระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้าให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรปะจำวัน
อย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ
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๕) การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญ หา ความคิด รวบยอด
และคิดเชิง เหตุ ผ ลทางคณิต ศาสตร์แ ละวิ ทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้ เ ด็ก ด้ านสนทนา อภิปรายแลกเปลี ่ ย น
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล
๖) การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ ายทอดความรู้สึกนึกคิดความรู้ ค วาม
เข้ า ใจในสิ ่ ง ต่ า งๆ ที ่ เ ด็ ก มี ป ระสบการณ์ โ ดยสามารถตั ้ ง คำถามในสิ ่ ง ที ่ ส งสั ย ใคร่ ร ู ้ จ ั ด กิ จ กรรมทางภาษา
ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน
มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องมีแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้ง นี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัดกิจกรรม
ทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ
๗) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้ ถ ่ า ยทอดอารมณ์ ค วามรู ้ ส ึ ก และเห็ น ความสวยงามของสิ ่ ง ต่ า ง ๆ โดยจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ดนตรี
การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่ง ต่าง ๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมุติ เล่ นน้ำ เล่นทราย
เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง
๘) การกำหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมเพื่อจัดทำตารางกิจกรรมประจำวันสามารถดำเนิ น การ
ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับความเหมาะสม ประเด็นสำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงความครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาโดยประมาณซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ดังนี้
รายการการพัฒนา
๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน (รวมทั้ง
การช่วยตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหารสุขอนามัย
และการนอนพักผ่อน
๒. การเล่นเสรี
๓. การคิดและความคิดสร้างสรรค์
๔. กิจกรรมด้านสังคม
๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน
เวลาโดยประมาณ

อายุ ๓ ปี
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

อายุ ๔ ปี
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

อายุ ๕ ปี
ชั่วโมง : วัน
(ประมาณ)

๓

๒ ๑/๒

๒ ๑/๑

๑
๑
๑/๒
๓/๔
๓/๔
๗

๑
๑
๓/๔
๓/๔
๑
๗

๑
๑
๑
๓/๔
๑
๗

สำหรับทักษะพื้นฐานชีวิตในประจำวัน อายุ ๓ ขวบ จะใช้เวลามากกว่า เมื่ออายุมากขึ้นเวลาจะลดลงเพราะ
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง อายุ ๓ ขวบ มีกิจกรรมทางสังคมที่ต้องฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาน้อยลง
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ตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน
เวลา
๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น.
๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐

กิจกรรม
หมายเหตุ
รับเด็กเป็นรายบุคคล
เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมยามเช้า
ตรวจสุขภาพ สนทนา ข่าวและเหตุการณ์
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม)
พัก รับประทานอาหารว่าง ดื่มนม
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุม)
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
แปรงฟัน / นอนหลับพักผ่อน
เก็บที่นอน / ดื่มนม
กิจกรรมเกมการศึกษา
สรุปกิจกรรมประจำวัน (กลับบ้าน)

หมายเหตุ ตารางกิจวัตรประจำวันสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หากมีเหตุการณ์อื่นใด
ที่เด็กสนใจเกิดขึ้น ครูอาจนำมาสอนได้ทันทีโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach)
หรือหากครูประสงค์จะพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ก็อาจงดกิจกรรมประจำวันในแต่ละช่วงเวลานั้น
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 เสื้อผ้าตุ๊กตา ตุ๊กตา
• เครื่องแต่งบ้านจำลอง เช่น โต๊ะเครื่องแป้ง กระจก หวี ตลับแป้ง ฯลฯ
• เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่น ชุดเครื่องแบบทหาร หมวกตำรวจ
ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ
• โทรศัพท์ เตารีดจำลอง
๑.๒ มุมหมอ
• เครื่องเล่นจำลองแบบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วย เช่น หูฟัง เสื้อคลุมหมอ ฯลฯ
๑.๓ มุมร้านค้า
• กล่องและขวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว
• อุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น เครื่องคิดเลข ธนบัตรจำลอง ฯลฯ
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๑.๔ มุมบล็อก
• ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน จำนวนตั้งแต่ ๕๐ ชิ้นขึ้นไป
• ของเล่นจำลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ
• ภาพถ่ายต่างๆ ที่จัดเก็บไม้บล็อกหรือแท่งไม้อาจเป็นชั้น ลังไม้หรือพลาสติกแยกตามรูปทรง
ขนาด
๑.๕ มุมหนังสือ
• หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มีคำและประโยคสั้น ๆ พร้อมภาพ
• ชั้นหรือที่วางหนังสือ
• อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน เช่น เสื่อ หมอน ฯลฯ
• สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน
• อุปกรณ์สำหรับการเขียน
๑.๖ มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา
• วัสดุต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย ดิน หิน ทราย ฯลฯ
• เครื่องมือเครื่องใช้ในการสำรวจ สังเกต ทดลอง เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เครื่องชั่ง ฯลฯ
๑.๗ มุมอาเซียน
• ธงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
• คำกล่าวทักทายของแต่ละประเทศ
• ภาพการแต่งกายประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มและจิตนาการ
โดยใช้งานศิลปะหรือวิธีการอื่น ๆ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
๒.๑ การวาดภาพและระบายสี
❖ สีเทียนแท่งใหญ่ สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ
❖ พู่กันขนาดใหญ่ (ประมาณเบอร์ ๑๒)
❖ กระดาษ
❖ เสื้อคลุม หรือผ้ากันเปื้อน
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)

- 83 -

๒.๔ การปั้น
❖ ดินน้ำมัน แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่าง ๆ ไม้นวดดินน้ำมัน ฯลฯ
๒.๕ การพับ ฉีก ตัดปะ เช่น
❖ กระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะใช้พับ 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
❖ พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงต่าง ๆ ผู้เล่นสามารถนำมาต่อเป็นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ
๓. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใ ช้ก ารรับรู้ ทางสมองและสั่ง ร่ างกายเคลื่อ นไหว
ส่วนต่าง ๆ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะและดนตรี นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างสื่อ
มีดังนี้ เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง รำมะนา ฯลฯ
๔.กิจกรรมกลุ่มใหญ่ หรือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หรือ กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะ
การเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการพัฒนาภาษา การคิด การแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย จำเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการ รูปแบบการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เช่น การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง/ปฏิบัติ ก าร
การศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมติ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๔.๑ สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย
เสื้อผ้า ฯลฯ
๔.๒ สื่อที่จำลองขึ้น เช่น ลูกโลก ตุ๊กตาสัตว์ ฯลฯ
๔.๓ สื่อประเภทภาพ เช่น ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ หนังสือภาพ ฯลฯ
๔.๔ สื่อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
๕. กิจกรรมกลางแจ้ ง เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ มีโอกาสไปนอกห้องเรี ยนเพื่ อออกกำลัง กาย เคลื่อนไหวร่างกาย
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ อาจเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ เช่น การวิ่ง เดิน ปีนป่าย การเดินทรงตัว
การเล่นกับเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์กีฬา เกมการละเล่นต่าง ๆ หรือ การเล่นน้ำและทราย ตัวอย่างสื่อมีดังนี้
๕.๑ เครื่องเล่นสนาม เช่น เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย ฯลฯ
๕.๒ ที่เล่นทราย มีทรายละเอียด เครื่องเล่นทราย เครื่องตวง ฯลฯ
๕.๓ ที่เล่นน้ำ มีภาชนะใส่น้ำหรืออ่างน้ำวางบนขาตั้งที่มั่นคง ความสูงพอที่เด็กจะยืนได้พอดี เสื้อคลุม
หรือผ้ากันเปื้อน อุปกรณ์เล่นน้ำ เช่น ถ้วยตวง ขวดต่าง ๆ กรวยกรอกน้ำ ตุ๊กตายาง ฯลฯ
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการเล่นกับสื่อ/ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ ฝึกทักษะ
การคิดต่างๆ ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๖.๑เกมจับคู่
❖ จับคู่รูปร่างที่เหมือนกัน
❖ จับคู่ภาพเงา
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❖ จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก
❖ จับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ใช้คู่กัน
❖ จับคู่ภาพกับโครงร่าง
❖ จับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
❖ จับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
❖ จับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
๖.๒ เกมภาพตัดต่อ
❖ ภาพตัดต่อที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนต่าง ๆ เช่น ผลไม้ ผัก ฯลฯ
๖.๓ เกมจัดหมวดหมู่
❖ ภาพสิ่งต่างๆ ที่นำมาจัดเป็นพวก ฯ
❖ ภาพเกี่ยวกับประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน
❖ ภาพจัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต
๖.๔ เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
❖ โดมิโนภาพเหมือน
❖ โดมิโนภาพสัมพันธ์
๖.๕ เกมเรียงลำดับ
❖ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่อเนื่อง
❖ เรียงลำดับขนาด
๖.๖ เกมศึกษารายละเอียดของภาพ
๖.๗ เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์
๖.๘ เกมพื้นฐานการบวก
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การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความสำคัญเนื่องจากหลักสูตรกำหนดว่าเด็กจะเรียนรู้ทั้งในสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ความต้องการ
ความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งสถานศึกษา
จะต้องแสดงภาพของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่มีทั้งด้านจิตภาพและกายภาพไว้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การพัฒนาเด็กบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
มีประเด็นสำคัญดังนี้

สะอาด
ปลอดภัย

การเรียนรู้

เล่นอิสระ

การเล่น

อย่างมีวินัย

บรรยากาศ
การเรียนรู้

สะดวกในการ

ความพอเพียง

ทำกิจกรรม
มีความพร้อมของ
สถานที่
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สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
บรรยากาศในห้องเรียนด้านจิตภาพของเด็กปฐมวัยต้องมีความปลอดภัย ความสะอาด มีความเป็นระเบียบ
เด็กมีความเป็น ตัว ของตัวเอง เด็กรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ เป็นมิตร และเป็นสุขสำหรั บบรรยากาศด้านกายภาพ
ประกอบด้วย
๑. พื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
๑.๑ ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล
๑.๒ ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก อาจทำเป็นช่องตามจำนวนเด็ก
๑.๓ ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
๑.๔ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
๒. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ต้องกำหนดให้ชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็กสามารถจะทำงาน
ได้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมด้ วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรม
หนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น
๓. พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของห้องเรียน
จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมบล็อกอยู่ห่างจากมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติอยู่ติดกับมุม
บล็อก มุมวิทยาศาสตร์อยู่ ใกล้กับมุมศิลปะ ฯลฯ ที่สำคัญ จะต้องมีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นในมุมเล่นอย่างเสรี มักถูกกำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้โอกาสเด็ก
ได้ เ ล่ น อย่ า งเสรี ป ระมาณวั น ละ ๖๐ นาที การจั ด มุ ม เล่ น ได้ แ ก่ มุ ม บล็ อ ก มุ ม หนั ง สื อ มุ ม บทบาทสมมุ ติ
มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๓.๑ ในห้องเรียนควรมีมุมเล่นอย่างน้อย ๓ – ๕ มุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้อง
๓.๒ ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อการเล่นตามมุมบ้าง ตามความสนใจของเด็ก
๓.๓ ควรจัดให้มีประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วปรากฏอยู่ในมุมเล่น เช่น เด็กเรียนรู้เรื่อง ผีเสื้อ
ผู้สอนอาจจัดให้มีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสต๊าฟใส่กล่องไว้ให้เด็กดูในมุมธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร์ฯลฯ
๓.๔ ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดมุมเล่น ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของอยากรู้
อยากเข้าเล่น
๓.๕ ควรเสริมสร้างวินัยให้กับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ทุก
อย่างเข้าที่ให้เรียบร้อย
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน
สภาพแวดล้อมนอกห้ องเรี ยน คือ การจัดสภาพแวดล้ อมภายในอาคารบริ เวณรอบ ๆ โรงเรียนรวมทั้ ง
จัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบนอก
โรงเรียน ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก บริเวณสนามเด็กเล่นต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้
สนามเด็กเล่น ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พื้นที่สำหรับเล่นของเล่นที่ม ี ล้อ
รวมทั้งที่ร่ม 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
สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากครูหรือจากที่ ครูจั ด
เด็ ก ได้ ล งมื อ กระทำ สั ม ผั ส ค้ น หา ด้ ว ยตนเองเพื ่ อ ทำให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเข้ า ใจได้ เ ร็ ว ขึ ้ น อยากเรี ย นรู ้ แ ละ
อยากมาโรงเรียน ซึ่งประเมินได้จากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับเด็กปฐมวัย สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท ๒ มิติ และ/หรือ
๓ มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อที่ปลอดภัยต่อตัวเด็ก สื่อเพื่อ
พัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน สื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่ อเริ่มต้น
จาก สื ่ อ ของจริ ง ภาพถ่ า ย ภาพโครงร่ า ง และสั ญ ลั ก ษณ์ ทั ้ ง นี ้ ก ารใช้ ส ื ่ อต้ อ งเหมาะสมกับ วั ย วุ ฒ ิ ภาวะ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความต้องการของเด็กที่หลากหลาย โรงเรียนควรนำเสนอที่มีอยู่หรือ
จัดหาในหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในรูปแบบการบรรยายและภาพถ่าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมกลางแจ้ง ควรเสนอทั้งการเลือก
สื่อ การจัดหาสื่อ การใช้สื่อ การประเมินการใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งที่ให้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ซึ่งจัดไว้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผ้เู รียน
สามารถศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม ได้ ภ ายในโรงเรี ย น ในการจั ด และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะโรงเรี ย น
มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน สวนต่าง ๆ ในโรงเรียน ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นสถานที่ บุคคล เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น และวันสำคัญ
ทางราชการ ที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น และเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูล ความรู้หลากหลายประเภท
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถิ่น
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
- วัดราชบพิธ
- วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- ที่ทำการไปรษณีย์อุรุพงษ์
- ตลาดมหานาค
- ตลาดโบ๊เบ๊
- สถานีดับเพลิงพญาไท
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การประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาเด็กต้องนำมาจัดทำสารนิทัศน์หรือจั ดทำข้อมู ลหลัก ฐานหรือเอกสาร
อย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถบอกเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้นำนำข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา
ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
๑.วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
๒.ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ครบทุ ก ด้ า น ตามมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ ตั ว บ่ ง ชี ้ และสภาพ
ที่พึงประสงค์
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี
๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ควรใช้
แบบทดสอบ
๕. สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กสำหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสม
และควรใช้ ก ั บ เด็ ก อายุ ๓ – ๖ ปี ได้ แ ก่ การสั ง เกต การบั น ทึ ก พฤติ ก รรม การสนทนากั บ เด็ ก การสั ม ภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ

การบริหารจัดการหลักสูตร
การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลักสูตรผู้เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหลักสูตรในระบบสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
๑.บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดการสถานศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีบทบาท ดังนี้
๑.๑ ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ สร้างความตระหนักให้แก่ครู บุคลากรโดยการประชุมชี้แจงความสำคัญ และความจำเป็นที ่ต ้อง
ร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน
๑.๔ จัดทำโครงการ งบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อดำเนินการดังนี้
๑) ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเดิม
๒) ระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ สภาพ/ปัญ หาการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ความสำเร็จ จุดเด่น ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
สภาพสังคมวัฒนธรรม ความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
๓) ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา โดยครู บุคลากร
และชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การพิจารณานำความรู้ที่เป็นข้อมู ล
ในชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษา
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๑.๖ นำร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
๑.๗ ขออนุ ม ั ต ิ ต ่ อ กรรมการสถานศึ ก ษา และประกาศการใช้ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยรายงาน
การดำเนินการต่อกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และจัดทำ
ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑.๘ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และแหล่ง เรียนรู้เพื่อไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๙ การรับและพัฒนาครู ดำเนินการโดยคัดเลือกบุคลากรที่ทำงานกับเด็ก เช่น ผู้สอน พี่เลี้ยง
อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติหลักตามเกณฑ์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมดำเนินงานตามที่ออกแบบ
หลักสูตรไว้ พัฒนาครูประจำการให้สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑๐ จัดทำโครงการ/งบประมาณสนั บ สนุน การจั ดกระบวนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้ อ ม
ตลอดจนสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑.๑๑ นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่ง ครูเป็นผู้นำหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ
๑.๑๒ นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็ก ตามมาตรฐาน
ตัวบ่ง ชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินการสอนของครู
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลั กสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑.๑๓ กำกั บ ติ ด ตามให้ ม ี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาและนำผลการประเมิน ไปใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๑.๑๔ กำกับ ติดตาม ให้มีการประเมิน การนำหลัก สู ตรไปใช้ เมื่ อครบรอบปี ที ่ ๓ เพื่อนำผลจาก
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก บริบทสังคม
และให้มีความทันสมัย
๒. ผู้สอนระดับปฐมวัยในบทบาทผู้นำหลักสูตรไปใช้
ผู้สอนร่วมเป็นกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ศึ กษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานร่วมกำหนด
สาระการเรียนรู้รายปี สำหรับการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนคำนึงถึงความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับยุค
ศตวรรษที ่ ๒๑ ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก พั ฒ นาตนตามธรรมชาติ สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการและเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นโค้ช ดังนั้น ผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท/หน้าที่ ดังนี้
๒.๑ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้ใช้หลักสูตร
๑) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึง
ประสงค์ กับสาระการเรียนรู้รายปี
๒) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีอิสระ
การเรียนรู้ทั้งกายและใจ จัดประสบการณ์/จัดการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่น/ทำงานและเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและ
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เป็นกลุ่ม สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ที่มีความทันสมัย ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามวงจรคุณภาพ PDCA
๓) จัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
๔) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕) ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพ
ที่พึงประสงค์ ตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินการสอนของครู ร่วมจัดทำรายงาน
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๖) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้
๗) จัดส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนำผล
การประเมินไปใช้ในปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก
๘) ประเมินการนำหลักสูตรไปใช้เมื่อครบรอบปีที่ ๓ เพื่อนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ชุมชน ท้องถิ่นและให้มีความทันสมัย
๒.๒ บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เสริมหลักสูตร
๑) สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คมและ
สติปัญญา
๒) ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
๓) ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก
๔) ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี
๕) จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล
๖) ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษา บ้ า น และชุ ม ชน เพื ่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ พ ั ฒ นา
เต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่เด็กที่ผู้สอนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องสื่อสารกัน
ตลอดเวลา เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรมีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้
๓.๑ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และให้ ความเห็นชอบกำหนดสาระการเรียนรู้
รายปี แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับผู้สอนและเด็ก
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำเป็น
๓.๓ มี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก และในการประเมิ น การจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
๔. บทบาทของชุมชน
ชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการประสาน
ความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
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๔.๑ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม/ชมรม
ผู้ปกครอง
๔.๒ มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื ่ อ เป็ น แนวทางในการดำเนิ น การของ
สถานศึกษา
๔.๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง
๔.๔ ส่งเสริมให้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๔.๕ ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
๔.๖ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทำหน้าที่เสนอแนะ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ – ๖ ) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้
ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม
กับสภาพ บริบท ความต้องการ และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด โดยดำเนินการ ดังนี้
๑.การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เด็กสถานศึกษาหรือผู้จั ดการศึกษาสำหรับกลุ่ม เป้า หมายเฉพาะ สามารถเลือกหรือปรับใช้ ตั วบ่ง ชี้ และสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง
ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๒.การประเมินพัฒนาการเด็กจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ เด็กที่มีความพิการแต่ละด้าน
อาจต้ อ งมี ก ารปรั บ การประเมิ น พั ฒ นาการที ่ เ อื ้ อ ต่ อ สภาพความพิ ก ารของเด็ ก ทั ้ ง วิ ธ ี ก ารและเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้
ควรให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว
๓.สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านควรได้รับการสนับสนุ นครูพี่เ ลี้ยงให้การดูแลช่วยเหลื อ
และส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านมีผลพัฒนาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรมีการการส่ง
ต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อไป
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จะประสบผลสำเร็จได้ บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
๑.ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้ง สอง
ระดับ เพื่อทำความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษาโดยดำเนินการ
ดังนี้
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๑.๑ จั ด ประชุ ม ผู ้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย และผู ้ ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษา ร่ ว มกั น สร้ า งความเข้ า ใจ
รอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอนและบุค ลากร
อื่นๆ ได้ศึกษาทำความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ
๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน
๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ
๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับพ่อแม่
ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
๒.ผู้สอนระดับปฐมวัย
ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวเด็กเพื่อส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๒ พูดคุยกับเด็ก ถึงประสบการณ์ท ี่ด ี ๆ เพื่อให้เด็กเกิด เจตคติท ี่ด ีต ่อการเรียนรู ้ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการสำรวจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนัง สือที่เหมาะสมในช่วง ๑ เดือนปลายปีสุดท้ายให้มีประสบการณ์
พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.ผู้สอนระดับประถมศึกษา
ผู ้ ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย และเจตคติ ท ี ่ ดี
ต่อการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควรดำเนินการดังนี้
๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน
๓.๒ จั ด สภาพห้ อ งเรี ย นให้ ใ กล้เ คี ย งกั บ ห้อ งเรีย นระดั บ ปฐมวั ย โดยจั ด ให้ ม ี ม ุ ม ประสบการณ์
ภายในห้อง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมของเล่น เพื่อช่วยให้
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการอบรมเลี ้ ย งดู แ ละส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของบุ ต รหลาน
และเพื่อช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ
๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
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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 โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษา
ในระดับนี้ ดังนั้นเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม จำเป็นต้องมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้ าวหน้า ปัญ หา อุปสรรค ตลอดจน
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดำเนินงานการจัดการศึกษาประถมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดำเนินการที่เป็นระบบ
เครือข่ายครอบคลุ มทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุ ค คลทุก ระดั บ
และทุกอาชีพ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปทราบ 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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/

12:00 – 14:00 น.

นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
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/ดื่มน้ำ/ตรวจสุขภาพ

08:45 – 09:15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

09:15 – 09:45 น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

09:45 – 10:00 น.

ดื่มนม/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/เปลี่ยนชุดนอน/
นอนหลับพักผ่อน

14:00 – 15:00 น.

เก็บที่นอน/ล้างหน้า/ดื่มนม/
ทบทวนกิจกรรม/นิทานพาเพลิน/
เกมการศึกษา/เตรียมตัวกลับบ้าน

หมายเหตุ การจัดกิจกรรมในแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก
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คำสั่ง
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
ที่ ส.ส.ท ๐๑/๐๑/๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทำรายงานคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การจัดทำหลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสมาคมสตรีไ ทย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมกำกับ ดูแล สนับสนุ น ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑.๑ นางธาริณี
กฤดากร ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาต
ที่ปรึกษา
๑.๒ นางสาวจินตนา
ธรรมวานิช
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา
๑.๓ นางศิริลักษณ์
มโนรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา
๑.๔ นายธนาวิทย์
ฤทธิศรี
ผู้แทนชุมชน
ที่ปรึกษา
๑.๔ ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ อักษรกูล
ผู้แทนผู้ปกครอง
ที่ปรึกษา
๑.๕ นายพันธ์เทพ
รตางศุ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ที่ปรึกษา
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 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
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นางสาวจินตนา ธรรมวานิช)
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

