ก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Self-Assessment Report:SAR
ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนวัดคูยาง

สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ร่ องรอยหลักฐานอนุบาลวัดคูยาง

ก
คำนำ
รายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาป การศึกษา 2563 โรงเรียนวัด คูยางฉบั บนี้
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำ
ทุกป เพื่อรายงานผลการดำเนิน งานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำเสนอรายงานต อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปดเผยตอสาธารณชน รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเปนฐานขอมูลในการ
พัฒ นาสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว ณ โอกาสนี้ที่ให
ความรวมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยดี

นายขจรยศ บุรุษศรี
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง

ข
เรื่อง

สารบัญ

หนา
• คำนำ
ก
• สารบัญ
ข
• บทสรุปผูบริหาร
ค
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1
• ขอมูลทั่วไป
1
• ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา
1
• ขอมูลนักเรียน
1
• ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563
2
• ขอมูลงบประมาณ
3
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4
ผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัย
4
• มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
4
• มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
23
• มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
32
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชั้นอนุบาล ปการศึกษา 2563
35
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา
37
• สรุปผลการประเมิน
37
• แผนการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
39
• บัญชีงบหนาสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
40
ภาคผนวก
43
• ประกาศใชมาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
44
45
• มาตรฐานสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
• ประกาศ เรื่องคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
46
• กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
48
• คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
49
• บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 50

สารบัญตาราง

ตารางที่
ตารางที่ 1ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 ตารางขอมูลนักเรียน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย
ตารางที่ 4 ผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ - จิตใจ
ตารางที่ 5 ผลการประเมินพัฒนาการดานสังคม
ตารางที่ 6 ผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา
ตารางที่ 7มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยตนเองได
ตารางที่ 8 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
ตารางที่ 9 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ตารางที่ 10 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา ความรูได
ตารางที่ 11 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
ตารางที่ 12 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน
และภาพฉีกตัดปะ
ตารางที่ 13 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
ตารางที่ 14 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ
และทองสูตรคูณแม 2- 5 เพื่อเตรียม ความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
ตารางที่ 15 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตารางที่ 16 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ตารางที่ 17 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ

หนา
1
1
2
2
2
3
4
6
9
11
14
16
18
20
23
24
32

ตารางที่

สารบัญตาราง(ตอ)

ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชั้นอนุบาล
ปการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย
ตารางที่ 19 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา

หนา
35
37

สารบัญรูปภาพ

แผนภูมิที่
•แผนภูมิที่ 1 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได
•แผนภูมิที่ 2 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณได
•แผนภูมิที่ 3 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
•แผนภูมิที่ 4 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
•แผนภูมิที่ 5 แสดงเด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
•แผนภูมิที่ 6 แสดงเด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน
และภาพฉีกตัดปะมีคุณภาพ
•แผนภูมิที่ 7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
•แผนภูมิที่ 8 แสดงเด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ
และทองสูตรคูณแม 2-5เพื่อเตรียมความพรอมขึ้นชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ได

หนา
5
7
10
12
15
17
19
21

ค
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยางจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2-3 รวม 225 คน
ครูผูสอน 6 คน ครูอัตราจาง 3 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน ไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง
(SAR) ปการศึกษา 2563 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังตอไปนี้
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ยอดเยี่ยม
สรุปมาตรฐานการศึกษา
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
เด็กที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดเหมาะสมกับวัย ดานรางกาย เด็กมีรางกายแข็งแรงการประสาน
สัมพันธของรางกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอโรคภัยและสิ่ง
เสพติด ดานอารมณ สั งคม เด็กสามารถเล นและทำงานรวมกับ เพื่ อนไดอ ยางมีความสุข มี จิน ตนาการ
ความคิดสรางสรรคที่จะสรรคสรางผลงานของตนเองและสามารถนำเสนอผลงานอยางภาคภูมิใจ ดาน
สติปญญา เด็กสามารถสื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได สนทนาโตตอบและเลา
เรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคำตอบ อานนิทานและเลา
เรื่องที่ตนเองอานได มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องงายๆ
ไดเหมาะสมกับวัย ทองสูตรคูณแม2-5และสรางอัตลักษณใหกับเด็กปฐมวัยคือ แตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
สงผลใหได รับ เกียรติบั ตรรางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 2 การแขงขันระบายสี เทียน ในการแขงขัน ทักษะ
วิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดกำแพงเพชร ปการศึกษา 2563 และโรงเรียนผานการประเมิน
รอบที่สาม บานนักวิทยาศาสตรนอย ปการศึกษา 2562-2566

ฉ
จุดที่ควรพัฒนา
- สรางสถานการณใหเด็กไดฝกการรับของและกลาวขอบคุณและเมื่อทำผิดรูจักกลาว
ขอโทษ
- ฝกใหเด็กไดมีการชวยเหลือตนเองทั้งที่บานและโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน
ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มุงมั่นและอุทิศตนในการทำงานเปนแบบอยางที่ดีใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหาร มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต
ได กระตุนใหทุกฝายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสามารถในการบริหารวิชาการ รอบรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล สงเสริมสนับสนุน การพัฒ นาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง เปนผูนำทางวิชาการ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอทั้งติดตามจากการศึกษาดวย
ตนเองและเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน โดยมีครู1คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน
ตอ 1 หองเรียน สงเสริมใหครูเขารับการอบรมอยางตอเนื่อง มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณโดยติดตั้งอินเตอรเน็ต และโทรทัศนทุกหองเรียนเพื่อใหศึกษา
ค น คว าอย างทั น เหตุ ก ารณ มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลทุ ก โครงการ การบริ ห ารงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและผูเกี่ยวของพึงพอใจ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางการบริหารที่มีความคลองตัว
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม บริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร ครู ชุมชน
เด็ก และคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบกลไกตรวจสอบชัดเจน
รวมทั้งมีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาเครื่องเลนสนามใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
มีนโยบายใหครูจัดประสบการณการเรียนรูในสถานการณโรคระบาด(Covid-19) โดยเนนเด็กเปน
สำคัญ สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก ใหครูพัฒนานวัตกรรมและจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สรางโอกาสใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข เชน การทดลองวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมบูรณาการ
ผานการเลนรวมทั้งนำแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด-ประสบการณ จัดกระบวนการ
เรียนการสอนแบบโครงการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย โดยจัดระบบดูแลชวยเหลือ
เด็กอยางทั่วถึง ออกเยี่ยมบานเด็กทุกคน มีกิจกรรมกระตุนพัฒนาการทางสมอง สงเสริมกระบวนการคิด
สรางสรรค สรางคานิยมที่ดีงาม จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา สืบสานวัฒนธรรมไทย สถานศึกษา
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูนอกจากนี้ยังไดประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็กตามศักยภาพตอไป

จ
จุดที่ควรพัฒนา
- สถานศึกษาควรหาความรวมมือกับชุมชน เชน เชิญบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาเปน
วิทยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยากรดานภาษาตางประเทศภาษาอังกฤษ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- สงเสริมใหบุคลากรครูทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
- ทำการวิจัยในชั้นเรียนและ Case study
- นำนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนำมาใชพัฒนาคุณภาพเด็ก
ความตองการและการชวยเหลือ
- ตองการความชวยเหลือดานวิชาการ เพื่อพัฒนาครูใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเทียบเคียงกับโรงเรียนประจำจังหวัด
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
- สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และลีลามือเพื่อเตรียมความพรอม
ในการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียน วัดคูยาง
ชื่อผูบริหารสถานศึกษา : นายขจรยศ บุรุษศรี โทร 061-796-3454
ที่อยูสถานศึกษา: ที่ตั้ง ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย 62000
สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
โทรศัพท : 055-711085 โทรสาร : 055-716236 E-Mail: Watkuyang@gmail.com
website www.watkuyang.com
เปดสอน: ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 1 1.2 ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
1) จำนวนบุคลากร
บุคลากร

ผูบริหาร

ขาราชการครู

จำนวน

1

66

พนักงาน
ราชการ
-

ครูอัตราจาง
29

เจาหนาที่
รวมทั้งหมด
อื่นๆ
18
114

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรระดับปฐมวัย
บุคลากร
จำนวน

ต่ำกวา
ปริญญาตรี
-

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

11

1

-

12

ตารางที่ 2 1.3 ตารางขอมูลนักเรียน
3) จำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2563 รวม 225 คน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จำนวน
ชาย
หญิง
หอง
อ.2
อ.3
รวม

3
3
6

51
67
118

52
55
107

รวม

เฉลี่ยตอหอง

103
122
225

34
40
38
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1.4 ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563
ตารางที่ 3 1.4.1 ผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย
ระดับชั้น จำนวน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

103
122
225

ระดับคุณภาพ 1
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

ระดับคุณภาพ 2
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

15
2
1.64
8
2
0.88
23
ไดคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน
รอยละ

14.56
6.56
10.22

ระดับคุณภาพ 3
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ
88
112
200

85.44
91.80
88.88
223
99.11

ตารางที่ 4 1.4.2 ผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ- จิตใจ
ระดับชั้น จำนวน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

103
122
225

ระดับคุณภาพ 1
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

ระดับคุณภาพ 2
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

11
1
0.82
4
1
0.44
15
ไดคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน
รอยละ

10.68
3.28
8.99

ระดับคุณภาพ 3
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ
92
117
209

89.32
95.90
92.88
224
99.55

ตารางที่ 5 1.4.3 ผลการประเมินพัฒนาการดานสังคม
ระดับชั้น จำนวน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

103
122
225

ระดับคุณภาพ 1
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

ระดับคุณภาพ 2
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

9
1
0.82
2
1
0.44
11
ไดคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน
รอยละ

8.74
1.64
4.88

ระดับคุณภาพ 3
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ
94
119
213

91.26
97.54
94.66
224
99.55
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ตารางที่ 6 1.4.4 ผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา
ระดับชั้น จำนวน
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

103
122
225

ระดับคุณภาพ 1
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

ระดับคุณภาพ 2
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ

16
4
0.97
10
4
1.77
26
ไดคุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน
รอยละ

15.53
8.20
11.55

ระดับคุณภาพ 3
จำนวน คิดเปน
(คน) รอยละ
87
108
195

1.5 ขอมูลงบประมาณ
1.5.1 เงินงบประมาณ ……382,500………บาท
1.5.2 เงินนอกงบประมาณ ........-...........บาท
- เงินบริจาค.........-.......บาท
- เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น .....-......บาท

84.47
88.52
86.66
221
98.22

4

สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
สรุปมาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ตารางที่ 7 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ตนเองได
ที่

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

ประเด็นพิจารณายอยที่

มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
การประสานสัมพันธของรางกาย
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง
เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.1

จำนวน เด็ก จำนวนเด็กที่
ทั้งหมด อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

225
225
225
225
225

216
216
221
220
218

รอยละเด็กที่อยู
ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

96
96
98.22
97.77
96.88
ยอดเยี่ยม

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

5
5
5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1.เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสขุ นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได
มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2.กระบวนการพัฒนา
ครู ผู ส อนดำเนิ น การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สงเสริม
พั ฒ นาการด านร างกาย เช น กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั งหวะ กิ จ กรรมเสริม ประสบการณ กิ จ กรรม
กลางแจงทดสอบสมรรถนะทางกาย จัดทำอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการใหเด็กๆรับประทาน ดื่มนม
เพื่ อใหมีพัฒ นาการดานรางกายแข็งแรง จัดกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมการ
เรียนรูแ บบโครงการ การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูแบบสะ-เต็ม ศึ กษา และโรงเรีย นได ดำเนิน การจัด ทำ
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โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร 2563 โดยมี โครงการส งเสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น โครงการบ าน
นักวิทยาศาสตรนอย ใหเด็กไดทำกิจกรรมตางๆเพื่อใหกลามเนื้อมือประสานสัมพันธกับตา ใหเด็กไดแปรง
ฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน นอนหลับพักผอนชวงกลางวัน ตรวจสุขภาพรางกายเปนประจำ จัดทำ
โครงการพั ฒ นาพ อ แมผู ป กครองโดยให เจ าหน าที่ จ ากโรงพยาบาลกำแพงเพชรมาให ความรูแ กพ อ แม
ผูปกครอง ด านพั ฒ นาการเด็ก ปฐมวัย การดู แลสุ ขภาพของเด็ก นอกจากนี้ เจาหนาที่ จากโรงพยาบาล
สงเสริมประจำตำบลไดมาตรวจสุขภาพเด็ก ตรวจฟน และทางมหาวิทยาลัยพะเยาไดมาสอนใหเด็กๆลาง
มือใหสะอาด7 ขั้นตอน เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และรูจักดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองนอกจากนี้ไดจัดทำแฟมสะสมผลงานเพื่อใหเด็กไดสะสมงานที่ตัวเองชื่นชอบ
แผนภูมิที่1 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยตนเองได

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 96
มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงอยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 98.22 การประสานสัมพันธของรางกายอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม และเด็กรอยละ 97.77 ดูแลความปลอดภัยของตนเองไดในระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได เฉลี่ย
รอยละ 96.88 อยูในระดับยอดเยี่ยม

6
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรม สมุดบันทึกพัฒนาการ แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง แบบบันทึกการดื่มนม
แบบบั น ทึ กการแปรงฟ น แบบบั น ทึก การรับ ประทานอาหารกลางวั น แบบบั น ทึก การตรวจสุ ข ภาพ
แผนการจัดประสบการณ แบบบันทึกประเมิน มาตรฐานคุณภาพภายในระดับ ปฐมวัย ภาพประกอบ
กิ จ กรรมทั้ ง 6 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจั งหวะ กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ กิ จ กรรม
กลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา โครงการสงเสริมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย และ แฟมสะสมผลงาน
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมใน 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา อยาง
สม่ำเสมอ และตอเนื่อง ทุกคน
2. ภายใน 1 สัปดาห โรงเรียนจัดการอาหารกลางวันตาม โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กที่มีน้ำหนัก
สวนสูงต่ำกวาเกณฑ สวนเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางสม่ำเสมอ
3. เนนย้ำใหเด็กลางมือกอนรับประทานอาหารและลางมือหลังเขาหองน้ำ เพื่อใหเด็ก
มีสุขนิสัยที่ดี
4. จัดกิจกรรมใหเกิดการประสานสัมพันธของรางกาย เชน ใหเด็กๆเลนตอภาพจิ๊กซอว
ตอบล็อก โยงภาพ รอยเชือก จับคูภาพกับเงา เปนตน
5. สอนเนนย้ำใหความรูในชวงโฮมรูม ถึงวิธีปฏิบัติตนใหหางไกลจากโรคระบาดในฤดูกาลตางๆ
การดูแลความปลอดภัยของตนเองในการเลนทั้งในและนอกหองเรียน และการปองกันสิ่งเสพติด
ตารางที่ 8 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ และชืน่ ชมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
จังหวัดกำแพงเพชร
เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.2

จำนวนเด็กที่ รอยละเด็กที่
จำนวน เด็ก
อยูในระดับ 3 อยูในระดับ 3
ทั้งหมด
ขึ้นไป
ขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

225
225
225

216
214
214

96
95.11
95.11

5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

225

215

95.55

5

ยอดเยี่ยม

225

214

95.44
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม
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1. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู ส อนดำเนิ น การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สงเสริม
พั ฒ นาการด านอารมณ จิ ต ใจ ควบคุ ม และแสดงออกทางอารมณ ได โดยจั ด กิ จ กรรมต างๆเพื่ อ ให มี
สุขภาพจิตที่ดี เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเกมการศึกษา โครงการสงเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการยุวทูตความดีนอมนำเศรษฐกิจ
กิจกรรมวันสำคัญ โดยประกวดวาดภาพระบายสี เขารวมกิจกรรมวัน อาเซียน เขารวมแสดงบนเวทีใน
กิจกรรมวันสำคัญตางๆ เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โครงการบัณฑิตนอยกาวสู
ความสำเร็ จ และให เด็ ก ๆเคลื่ อ นไหวร างกายในกิ จ กรรมยามเช า รวมถึ งส งเสริ ม ให เด็ ก มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม โดยการจัดกิจกรรมใหเด็กๆไดสวดมนตไหวพระกอนนอนกลางวัน เขารวม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังใหเด็กเก็บผลงานในแฟมสะสมผลงาน และการจัดบรรยากาศ
ในหองเรียนและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย
แผนภูมิที่ 2 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณได เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 96 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 95.11 มีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยูในระดับยอดเยี่ยม
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เด็กรอยละ 95.11ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัยอยูในระดับยอดเยี่ยมเด็กรอยละ 95.55 ชื่น
ชมศิ ล ปะ ดนตรี การเคลื่ อ นไหวและรั ก ธรรมชาติ และชื่ น ชมศิ ล ปะวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของจั งหวั ด
กำแพงเพชรอยู ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม สรุป ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 1.2 เด็ ก มี พั ฒ นาการด านอารมณ จิต ใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได เฉลี่ยรอยละ 95.44 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
สมุดบันทึกพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ แบบบันทึกประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย ภาพประกอบกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิ จ กรรมกลางแจ ง กิ จ กรรมสร างสรรค กิ จ กรรมเสรี และกิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา
โครงการสงเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการบัณฑิตนอยกาวสู
ความสำเร็จ โครงการยุวทูตความดีนอมนำเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวันสำคัญตางๆ เชน เด็กไปวัดคู
ยางฟ งพระเทศนในวัน พระ ภาพกิจ กรรม แฟ มสะสมผลงาน และการจัด บรรยากาศในห องเรีย นและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนเด็กเปนสำคัญ ใหเด็กไดทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
โดยจัดใหมีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหนาแถวทุกวัน สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจกลาแสดงออกฝกเปน
ผูนำในการออกไปเลาขาว เลาเรื่องราวตางๆ อานคำศัพททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรมในหอง ฝกใหเด็กมีมารยาทในการฟง การพูด และรูจักการรอคอย
3. สงเสริมใหเด็กไดรูจักศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชร ใหเขาใจความหมาย
และความสำคัญของคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร
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ตารางที่ 9 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.3.1 มีพัฒนาการดานสังคม
1.3.2 การชวยเหลือตนเอง
1.3.3 เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
เฉลี่ย/รวม

จำนวนเด็กที่
จำนวน เด็ก
อยูในระดับ 3
ทั้งหมด
ขึ้นไป

225
225
225
225

214
214
217
215

รอยละเด็กที่อยู
ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

95.11
95.11
96.44
95.55

5
5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

สรุปประเด็นพิจารณายอยที่ 1.3
ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครูผูสอนดำเนินการจัดประสบการณการเรียนรูในสถานการณ Covid-19ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณ ที่สงเสริมพัฒ นาการดาน
สังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยจัดทำโครงการยุวทูตความดีนอมนำเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง กิ จกรรมศึก ษาแหลงเรีย นรูภ ายในสถานศึ ก ษา กิ จกรรมธนาคารความดี โดยให เด็ก เขารว ม
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมแขงขันกีฬาสี กิจกรรมวัน
สำคัญตางๆ เชน กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15ป) และ โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรู จากการจัดกิจกรรมทำใหเด็กๆชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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แผนภูมิที่3 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 95.11 มีพัฒนาการดานสังคมอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 95.11 มีการชวยเหลือตนเองอยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96.44 เปน
สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั งคมอยู ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม สรุป ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 1.3 เด็ ก มี พั ฒ นาการด านสั งคม
ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมเฉลี่ยรอยละ 95.55 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
สมุ ด บั น ทึ ก พั ฒ นาการ แผนการจั ด ประสบการณ กิ จ กรรมส งเสริ ม อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมไทย
กิ จ กรรมส งเสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น กิ จ กรรมธนาคารความดี กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดล อ ม กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ภาพกิ จ กรรม กิ จ กรรมไหวครู กิ จ กรรมวัน แม แ ห งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการยุวทูตความดีนอมนำเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี15
ป) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ภาพประกอบกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม
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5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสังคมโดยใชกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรีเลนตามมุม
2. ฝกการชวยเหลือตนเองโดยใชกิจวัตรประจำวัน เชน การแตงกาย การเขาหองน้ำ
การรับประทานอาหาร และ ใสรองเทาไดดวยตนเอง สนับสนุนใหเด็กไดแสดงออกในทุกๆดานโดยเฉพาะ
การฝกทำงานเปนกลุมการชวยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการมีน้ำใจ รูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ
ตารางที่ 10 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหา ความรูได
ที่

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

ประเด็นพิจารณายอยที่
มีพัฒนาการดานสติปญญา
สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรูได
เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.4

จำนวน เด็กทั้งหมด

จำนวนเด็กที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละเด็กที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

225
225
225
225

209
213
212
212

92.88
94.66
94.22
94.22

5
5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

225

211

93.77
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

1. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา ความรูได
มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครูผูสอนดำเนินการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
วัดคูยาง พุทธศักราช 2563จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดโดยจัดกิจกรรมตางๆ ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ดังนี้
จัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณกิจกรรม
กลางแจ ง กิ จ กรรมสรางสรรค กิ จ กรรมเสรี กิจ กรรมเกมการศึ ก ษาการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรูแ บบ
โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมเรียนรูคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
ICT โครงการหองสมุด โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี
15 ป) สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสูงขึ้น สามารถสื่อสารได เหมาะสมกับวัย มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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แผนภูมิที่ 4 แสดงเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรูได
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา ความรูได

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 92.88
มีพัฒนาการดานสติปญญาอยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 94.66 สื่อสารได อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็ก
รอยละ 94.22 มีทักษะการคิดพื้นฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 94.22 แสวงหาความรูได อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูได เฉลี่ยรอยละ 93.77 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรม แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกพัฒ นาการ แผนการจัดประสบการณ แบบบันทึ ก
ประเมิ น มาตรฐานคุณ ภาพภายในระดั บ ปฐมวัย ภาพประกอบกิ จกรรมทั้ ง 6 กิ จ กรรม คือ กิจ กรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเกมการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึก ษา กิจ กรรมสงเสริม ศิ ลปหั ต ถกรรมนั กเรียน กิจ กรรมสงเสริม นิ สัย รัก การอาน กิจ กรรมเรีย นรูคำ
พื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม ICT
โครงการห อ งสมุ ด โครงการส งเสริม ความเป น เลิ ศทางวิ ช าการ โครงการบ านนั ก วิ ท ยาศาสตร น อ ย
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี
15 ป)
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5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมกับวัย เชน กิจกรรมเลาขาวยามเชา
กิจกรรมทองคำคลองจอง กิจกรรมผูนำผูตาม กิจกรรมผูนำอานคำศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยวันละ
คำ การคิดคำนวณและลีลามือในการเขียนภาษไทยและภาษาอังกฤษ
2. สงเสริมสนับสนุนความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู เชน การตั้งคำถาม
การตอบคำถาม การบวกเลขไมเกิน 20 การนับเลข 1-100 การอาน ก-ฮ การอาน A-Z ทองบทความเด็ก
ดีตองมีระเบียบ
3. สงเสริมสนับสนุนดานจินตนาการและความคิดสรางสรรค โดยให ทำกิจกรรมสรางสรรค
การเลนตอภาพตามจินตนาการ การวาดภาพตามจินตนาการ
4. สงเสริมการแสดงความสามารถดานตางๆ เชน การแสดงในกิจกรรมวันแมแหงชาติ
การแสดงงานเทศกาลกินกวยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพง การแสดงวันเพ็ญเดือน 3 ณ วัดพระบรมธาตุ การ
แสดงในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ การแสดงในกิจกรรมบัณฑิตนอย
5. สงเสริมและสนับสนุนดานเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและความสามารถในการแสวงหาความรู
เชนกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาและปราชญชาวบาน
จุดเดน
เด็กที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานไดเหมาะสมกับวัย ดานรางกาย เด็กมีรางกายแข็งแรง การประสาน
สัมพันธของรางกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอโรคภัยและสิ่ง
เสพติด ดานอารมณ สังคม เด็กสามารถเลนและทำงานรวมกับเพื่อนไดอยางมีความสุข มีจินตนาการ
ความคิดสรางสรรคที่จะสรรคสรางผลงานของตนเองและสามารถนำเสนอผลงานอยางภาคภูมิใจ ดาน
สติปญญา เด็กสนใจเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว ชอบซักถามและคิดแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย สงผลใหไดรับ
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันระบายสีเทียนวิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
กำแพงเพชร ปการศึกษา 2563
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กเกิดทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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ตารางที่ 11 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

จำนวนเด็กที่
จำนวน เด็ก
อยูในระดับ 3
ทั้งหมด
ขึ้นไป

รอยละเด็กที่อยู
ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.5.1 เด็กแตงกายดี ตามวันที่กำหนด
1.5.2 เด็กมีวินัย มีมารยาทดี มีความรับผิดชอบ
1.5.3 เด็กมีใจอาสา มีจิตสาธารณะชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่น

225
225
225

214
214
218

95.11
95.11
96.88

5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.5

225

215

95.55
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

1. เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
เด็กแตงกายดี ครูดำเนินการโดยใหผูเรียนแตงกายตามวันที่กำหนด คือวันจันทร วันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี แตงชุดนักเรียน วันพุธ แตงชุดพลศึกษา วันศุกร ใสเสื้ออนุรักษไทยกับกางเกง หรือกระโปรง
นักเรียน และวันไหนที่ตรงกับวันพระใหใสชุดขาว
มีวินัย ครูฝกใหเด็กๆมีมารยาท รูจักการไหว ครู ผูปกครอง ผูที่มีอายุมากกวา นอยกวา หรือเพื่อน
ผูที่เสมอกัน เด็กยังไปรวมกิจกรรมวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศานาอยางสม่ำเสมอนอกจากนี้สอน
ใหรูจักขอบคุณ ขอโทษ การมีวินัยในตัวเอง การมาโรงเรียนแตเชาใหทันเวลาเก็บของใชสวนตัว ของเลน
เขาที่ ทิ้งขยะลงถัง การมีน้ำใจ และคุณธรรม 12 ประการ นอกจากนี้ยังมีการประกวดมารยาทไทยทั้งชั้น
อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 มีใจอาสา ฝกใหเด็กมีจิตอาสา ชวยเหลือคนอื่นตามความเหมาะสมกับวัย เชน
ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่ตนรับผิดชอบ ชวยครูเก็บของ ถือของ เก็บเศษขยะ เมื่อเด็กทำดีครูจะใหแรง
เสริมทางบวก เชน คำชม เพื่อนๆปรบมือ หรือ ยกตัวอยางใหเพื่อนๆหรือคนอื่นชื่นชม
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แผนภูมิที่ 5 แสดง เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา เด็กที่อยูในระดับ 3
ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 95.11 แตงกายดี ตามวันที่กำหนด อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 95.11 มี
วินัย มีมารยาทดี มีความรับผิดชอบ อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96.88 มีใจอาสามีจิต-สาธารณะ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่น อยูในระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจ
อาสา เฉลี่ยรอยละ 95.55 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพประกอบ การแตงกาย แตละวัน ภาพประกอบกิจกรรมการทำความดี จิตอาสา
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม สมุดบันทึกพัฒนาการ สมุดบันทึกความ
ดี ภาพประกอบการรวมกิจกรรมประจำวัน
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1.สงเสริมใหเด็กมีน้ำใจ มีความสนใจ เขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีการ
ทำงานรวมกันเปนกลุม รูจักเสียสละ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกลาพูด กลาทำและกลาแสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ
2.สงเสริมใหเด็กมีการรวมกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ และตอเนื่อง สงเสริมการพัฒนาการในกิจกรรม
ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนในการแสดงออกของเด็กในทุกๆดาน
3.ควรสงเสริมใหเด็กมีมารยาทในการพูดการใชถอยคำที่สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ
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จุดเดน

1. เด็กแตงกายถูกระเบียบตามวันที่กำหนด และสะอาดเรียบรอย
2. เด็กสวนใหญรูจักการไหว มีมารยาทเมื่อพบเจอครู ผูปกครอง
3. เด็กๆมีจิตอาสาปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และทำเองโดยไมตองบอกใหทำ
จุดควรพัฒนา
- ครูควรสรางสถานการณใหเด็กรูจักกลาวขอบคุณ และขอโทษบอยๆ ใหเปนนิสัย ครบ 100%
โดยผานการทำ case study เปนรายบุคคล

ตารางที่ 12 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ
ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

จำนวนเด็กที่
จำนวน เด็ก
อยูในระดับ 3
ทั้งหมด
ขึ้นไป

รอยละเด็กที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.6.1 เด็กมีความสามารถในการสรางสรรคปนดิน
น้ำมัน
1.6.2 เด็กมีความสามารถในการสรางภาพฉีกตัดปะ

225

217

96.44

5

ยอดเยี่ยม

225

216

96

5

ยอดเยี่ยม

เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.6

225

216

96.22

5

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

1. เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ
มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู ส อนดำเนิ น การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยางพุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณสงเสริม
พัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการสรางสรรคปนดินน้ำมันและมีความสามารถในการสรางภาพฉีกตัดปะ
โดยมีกิจกรรมสงเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียนในสายชั้นอนุบาลโดยจัดการแขงขัน กิจกรรมสรางสรรคปน
ดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานดีขึ้น สามารถสรางสรรคปนดินน้ำมันได
และสามารถสรางภาพฉีกตัดปะไดคลอง
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แผนภูมิที่ 6 แสดงเด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะมีคุณภาพ
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดิน
น้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 96.44 มีความสามารถในการ
สรางสรรคปนดินน้ำมัน อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96 มีความสามารถในการสรางภาพฉีกตัดปะ
อยูในระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรคปนดินน้ำมัน
และภาพฉีกตัดปะ เฉลี่ยรอยละ 96.22 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรม แฟมสะสมงาน สมุดบันทึกพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ แบบบันทึก
ประเมินมาตรฐานคุณภาพในระดับปฐมวัย ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม การจัดการเรียนรู
แบบโครงการ การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน และแฟมสะสม
ผลงาน
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมใน 6 กิจกกรมหลักคือ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมสรางสรรคกิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษาอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
ทุกคน
2. สงเสริมสนับสนุนใหเขารวมแขงขันทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
3. ในกิจกรรมสรางสรรค เนนใหเด็กไดฝกกิจกรรมฉีก ตัด ปะ และปนดินน้ำมัน เปนประจำเพื่อให
เด็กเกิดทักษะ และมีความพรอมเพื่อเขารับการแขงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมตอไป
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ตารางที่13 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

1.7.1 ความสามารถในการทองจำอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z
1.7.2 เด็กเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก
และพิมพใหญได
1.7.3 สื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
เฉลี่ย/รวม
สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.7

จำนวน เด็ก จำนวนเด็กที่อยูใน
ทั้งหมด
ระดับ 3 ขึ้นไป

รอยละเด็กที่อยู
ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

225

212

94.22

5

ยอดเยี่ยม

225

212

94.22

5

ยอดเยี่ยม

225

214

95.11

5

ยอดเยี่ยม

225

212

94.22
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

1. เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู ส อนดำเนิ น การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณสงเสริม
พั ฒ นาการด า นการสื่ อ สารได และแสวงหาคาวามรู ไ ด โดยจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ใช ภ าษาสื่ อ สารแบบ
ภาษาอังกฤษอยางงายได และทองจำภาษาอังกฤษ A-Z ได เขียนอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กและพิมพ
ใหญได ดังนี้คือจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมแบบโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็ ม ศึ ก ษา กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า น กิ จ กรรมเรี ย นรู ค ำพื้ น ฐานภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ กิ จ กรรม ICT ส งผลให เด็ ก มี พั ฒ นาการด า นสติ ป ญ ญาสู งขึ้ น สามารถท อ งจำอั ก ษร
ภาษาอังกฤษ A-Z ได และสามารถเขียนอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กและพิมพใหญ ได สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยางงายได
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แผนภูมิที่ 7 แสดงเด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมแิ สดงเด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได

จากแผนภูมิจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป มีดังนี้ เด็กรอยละ 94.22 มีความสามารถในการทองจำอักษรภาษาอังกฤษ AZ อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 94.22 เด็กเขียนอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กและพิมพใหญได อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 95.11 สื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได อยูในระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็น
พิจารณาที่ 1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได เฉลี่ยรอยละ 94.22 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรม แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ
แบบบันทึกประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ภาพประกอบการจัดกิจกรรม
6 กิจกรรม การจัดการเรียนรูแบบโครงการ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน กิจกรรมเรียนรูคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรม ICT โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เรียนฟรี 15 ป)
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1. สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางงายใหเหมาะสมกับวัย เชน สวัสดี
และ กลาวคำทักทายประจำวัน อานคำศัพทภาษาอังกฤษวันละคำ
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2. สงเสริมสนับสนุนความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู เชน การตั้งคำถาม การ
ตอบคำถาม การทองจำ การอานและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใชใน
ชีวิตประจำวันได
ตารางที่ 14 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2-5
เพื่อเตรียม ความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
จำนวน
เด็ก
ทั้งหมด

จำนวนเด็กที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละเด็กที่
อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.8.1 ความสามารถดานลีลามือ
1.8.2 ความสามารถในการทองสูตรคูณแม 2-5
1.8.3 ความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ได
ถูกตอง
1.8.4 ความสามารถในการเขียนตัวเลขอารบิก และตัวเลข
ไทย 1-30 ไดถูกตอง

122
122
122

118
117
118

96.72
95.90
96.72

5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

122

118

96.72

5

ยอดเยี่ยม

เฉลี่ย/รวม

122

117

95.90

5

ยอดเยี่ยม

ที่

ประเด็นพิจารณายอยที่

สรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.8

ยอดเยี่ยม

1. เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียม ความพรอมขึ้นชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ได มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครู ผู สอนดำเนิ น การจัด ประสบการณ ในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตามหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาปฐมวั ย โรงเรี ย นวั ด คู ย าง พุ ท ธศั ก ราช 2563 จั ด ทำแผนการจั ด ประสบการณ ที่ ส งเสริ ม
พัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดโดยจัดกิจกรรมตางๆใช
ภาษาสื่อสารไดเหมาะสมตามวัยตามกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรมหลักการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบโครงการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมการเรียนรูคำพื้นฐาน
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ กิจ กรรม ICT โครงการห องสมุ ด โครงการสนั บ สนุ น คาใช จายในการจั ด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15ป ) สงผลใหเด็กมีความสามรถดาน
ลีลามือ มีความสามารถในการทองสูตรคูณแม 2-5 สามารถอาน-เขียน พยัญชนะไทย ก-ฮ ไดถูกตอง และ
มีความสามรถในการเขียนอานเลขอารบิกและเขียนเลขไทย 1-30 ไดคลอง พูดคำคลองจองไดคลอง เพื่อ
เตรียมความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
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แผนภูมิที่ 8 แสดงเด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียมความ
พรอมขึ้นชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ได
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงเด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2- 5
เพื่อเตรียม ความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่1

จากกราฟจะเห็นวาในประเด็นพิจารณาที่ 1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และ
ทองสูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียมความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได เด็กที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป
มีดังนี้ เด็กรอยละ 96.72 มีความสามารถดานลีลามือ อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 95.9
มีความสามารถในการทองสูตรคูณแม 2-5 อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96.72 มีความสามารถ
ในการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ไดถูกตอง อยูในระดับยอดเยี่ยม เด็กรอยละ 96.72 มีความสามารถ
ในการเขียนตัวเลขอารบิก และตัวเลขไทย 1-30 ไดถูกตอง อยูในระดับยอดเยี่ยม สรุปประเด็นพิจารณาที่
1.8 เด็กชั้นอนุบาล3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรแม 2-5เพื่อเตรียมความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ได เฉลี่ยรอยละ 95.9 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรม แฟมสะสมผลงาน สมุดบันทึกพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม
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เกมการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมเรียนรูคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรม ICT
โครงการหองสมุด กิจกรรมคัดลายมือ แบบฝกการทองสูตรแม 2-5 แบบฝกการอานการเขียนพยัญชนะ
ไทยและ พยัญชนะภาษาอังกฤษไดถูกตอง แบบฝกการเขียนเลขอารบิกและเลขไทย 1-30
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้นกวาเดิม
1.สงเสริมและสนับสนุนการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมกับวัย เชน กิจกรรมการทองคำคลองจอง
กิจกรรมผูนำผูตาม กิจกรรมการอานคำศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยวันละคำ การเลานิทาน กิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
2.สงเสริมและสนับสนุนความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู เชนการตั้งคำถาม การ
ตอบคำถาม การนับเลข 1-100 การบวกเลข ไมเกิน 20 การลบเลขไมเกิน 20 ทองสูตรคูณแม
2- 6 การอานพยัญชนะไทย ก–ฮ และการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได การประสมสระ อะ อา อิ อี
อึ อือ อุ อู อำ ไอ ใอ เอา การอาน A-Z พิมพเล็ก-พิมพใหญ ทองบทความเด็กดีตองมีระเบียบได
จุดเดน
1. เด็กทุกคนมีความสามารถดานลีลามือและการจับดินสอไดถูกตอง
2. เด็กทุกคนสามารถทองสูตรคูณแม 2-5 ได
3. เด็กทุกคนสามารถ เขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ไดถูกตอง
4. เด็กทุกคนสามารถ เขียนตัวเลขอารบิก และตัวเลขไทย 1-30 ไดถูกตอง
6. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม
1. กิจกรรมการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
2. กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย
3. กิจกรรมยุวทูตความดีนอมนำเศรษฐกิจพอพียง
4. กิจกรรมวันสำคัญ
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ตารางที่ 15 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
2.7 โรงเรียนผานการประเมินรอบที่สามบานนักวิทยาศาสตร
นอยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
สรุปมาตรฐานที่ 2

ระดับคุณภาพ

ความหมาย

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
2.1 โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 โรงเรียนวัดคูยางดำเนินการจัดครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัยโดยมีครูประจำชั้น 1 คน และมี
ครูพี่เลี้ยง 1 คน ตอ 1 หองเรียน
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรทุกคน
และเขารวมการประชุม/อบรมออนไลน เฉลี่ยปละ 20 ชั่วโมง/ป ทำID PLAN เพื่อพัฒนาตนเองตามที่ครู
สนใจและเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยตอไป
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ตารางที่ 16 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางสมหมาย แยมโกเมน

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง

วันที่

การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรูทาง ปการศึกษา 2563
วิชาชีพแบบออนไลน Starfishlabz
หลักสูตรCreative Thinking Classroom
Design
ปการศึกษา 2563
ภาษาอังกฤษบานปลาดาว

หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่21
หลักสูตร หองเรียนแหงคุณภาพ
(ZDLIT Classroom)
หลักสูตร ปญญประดิษฐ AI
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปองกันไวรัสโคโลนา
หลักสูตรการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
การพัฒนาสมถรรถนครูในการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณสาระการเรียน
วิทยาศาสตรโดยใชการเรียนแบบ
STEM Education

หนวยงานที่จัด
บริษัทสตารฟช อิน
โนเวชั่น จำกัด

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

บริษัทสตารฟช อิน
โนเวชั่น จำกัด
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด ปการศึกษา 2563
การศึกษาเรียนรวม

โรงเรียนวัดคูยาง
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ตารางที่16.1 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางสุภาณี แสงแกว

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง
แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
การจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
คอมพิวเตอรพื้นฐาน

วันที่

ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

แนวทางกิจกรรมสงเสริมการอานโดย ปการศึกษา 2563
ใชหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจาฯ
ปการศึกษา 2563
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน ปการศึกษา 2563
สถานการณแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูตนแบบการจัดการ
เรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป
2563
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด ปการศึกษา 2563
การศึกษาเรียนรวม

หนวยงานที่จัด
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
สพป.ชัยภูมิ
เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.กำแพงเพชร เขต
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดคูยาง
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ตารางที่16.2 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางอังคสุดา บำรุงสุข

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง
การพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย Gen Alpha ดวยการจัด
ประสบการณ การเรียนรู Unplugged
Coding แบบ Active Learning สำหรับครู
อนุบาล Confirmation
การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวัย
หลักเกณฑการขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะแนวใหม
ตำแหนงครู ตามหลักเกณฑฯ ก.ค.ศ.
ว 21/2560
ผานการทดสอบความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับเชื้อไวรัส

วันที่

ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2563

COVID - 19

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
"วันมาฆบูชา"ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

ปการศึกษา 2563

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2563
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด ปการศึกษา 2563
การศึกษาเรียนรวม

หนวยงานที่จัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ
(พว.)
สพป.สุรินทร
เขต1
สพป.ชัยภูมิ เขต1

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอตา
พระยา
สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2
สพป.พิจิตร
เขต 2
โรงเรียนวัดคูยาง
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ตารางที่16.3 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางภาวิตา อุยวัฒนา

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง
การแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม
การพัฒนาหลักสูตรดวย
อิเล็กทรอนิกส
ความรอบรูดานการศึกษาและความ
รอบรูทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตร Digtal literacy
หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่21
หลักสูตรวิทยาการคำนวน
การจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560
แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

วันที่

ปการศึกษา 2563

หนวยงานที่จัด
สพม เขต 38

ปการศึกษา 2563

สพป.สมุทรปราการเขต 1

ปการศึกษา 2563

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

สพป.เพชรบูรณ เขต3
สพป.เพชรบูรณ เขต3
สพป.เพชรบูรณ เขต3
สพป.กำแพงเพชรเขต1

ปการศึกษา 2563

สพป.กำแพงเพชรเขต1

ปการศึกษา 2563

สพป.กำแพงเพชรเขต1

ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2563
การเรียนรูผานการเลนไปกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครู
ปฐมวัย
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด ปการศึกษา 2563
การศึกษาเรียนรวม

วิทยาลัยการอาชีพ
สุไหงโกลก
โรงแรมฟรายเดย
โรงเรียนวัดคูยาง

28
ตารางที่16.4 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางกนกพร ชุมวงษ

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง
วันที่
ผานการอบรมการจัดการเรียนการ ปการศึกษา 2563
สอนทางไกลในสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดโคโรนา
2019(COVID19)ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปการศึกษา 2563
ชุดที่ 1
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชุดที่ 2

ปการศึกษา 2563

กิจกรรมสงเสริมการอานสุภาษิต คำ ปการศึกษา 2563
พังเพยและสำนวนไทย ชุดที่ 3
การทดสอบวัดความรูระบบบัญชี

ปการศึกษา 2563

การทดสอบวัดความรูระบบบัญชี
ตนทุน

ปการศึกษา 2563

Google Tools เพื่อพัฒนางาน

ปการศึกษา 2563

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ปการศึกษา 2563

ทักษะการจัดการเรียนรูสำหรับ ปการศึกษา 2563
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ผานการอบรมการจัดการเรียนการ ปการศึกษา 2563
สอนทางไกลในสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดโคโรนา
2019(COVID19)ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด ปการศึกษา 2563
การศึกษาเรียนรวม

หนวยงานที่จัด
สพป.กพ เขต1

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 33
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 33
ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
อัธยาศัย
การพัฒนาตัวเองดวย
การเรียนการสอน
ออนไลน
การพัฒนาตัวเองดวย
การเรียนการสอน
ออนไลน
ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
อัธยาศัย
ศูนยฝกอบรมที่
Expertraining
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี
สพป.กพ เขต1

โรงเรียนวัดคูยาง
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ตารางที่16.5 การอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

นางมยุรี ศรีวังราช

หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง
วันที่
ปการศึกษา 2563
อบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณการเพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)ผานระบบการ
ประชุมทางไกล
ปการศึกษา 2563
การจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
ปการศึกษา 2563
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปการศึกษา 2563
บานนักวิทยาศาสตรนอย ระดับ
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563
เรียนรวม
การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ ปการศึกษา 2563
สำหรับครูประศึกษา
ปที่ 1-3

การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ
สำหรับครูประศึกษา
ปที่ 4-6

ปการศึกษา 2563

เลานิทานอยางไรใหโดนใจเด็ก
ปฐมวัย

ปการศึกษา 2563

โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนสุจริต

ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563

หนวยงานที่จัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กำแพงเพชรเขต1
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กำแพงเพชรเขต1
โรงเรียนบานหนองกุง
โรงเรียน
วัดคูยาง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
สพม. เขต 35
โรงเรียนบานหนองรี
ประชานิมิต
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4. โรงเรี ย นวั ด คู ย างมี ส นามเด็ ก เล น ให กั บ นั ก เรี ย น ครู จั ด มุ ม ประสบการณ จ ำนวน 5 มุ ม
ประกอบดวย มุมวิทยาศาสตร มุมบาน มุมบล็อก มุมดนตรี มุมหนังสือ และจัดทำสื่อการสอน เชน ปาย
นิเทศ ตามหนวยการสอน บัตรภาพพรอมคำศัพท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แทนแกรม เกมตัดตอภาพ
เกมการศึกษา จิ๊ กซอว ภาพพลิกสไลด บัต รคำ บั ตรภาพ สมุด เลม เล็ก วงล อนั บเลข โดยให เด็ก ๆเล น
ในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสรี ชวงพักกลางวัน และระหวางรอผูปกครองมารับกลับบาน
5. ในแตละหองเรียนระดับปฐมวัยทุกหองมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และครูใชสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดประสบการณใหเด็ก เชน คอมพิวเตอร ทีวี และระบบอิน เตอรเน็ตเพื่ อสืบคนขอมูล สาระตาม
หนวยเรียนรูใหเด็กๆไดเห็นภาพของจริง
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดยใหผูปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการโครงการวันสำคัญตางๆ โครงการบัณฑิตนอย
กาวสูความสำเร็จ และโครงการพัฒนาพอแมผูปกครองระดับชั้นอนุบาล
7. ครูจัดกิจกรรมการสอนทดลองวิทยาศาสตรทุกหอง โดยจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง จำนวน 20
สัปดาหและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรทำใหโรงเรียนผานการประเมินรอบที่สามบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
แผนภูมิแสดงมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดงมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จากแผนภู มิ จะเห็ น วาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจั ด การ ประเด็ น พิ จารณาที่ 2.1
โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น อยูในระดับ 5 (ยอด
เยี่ยม) ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน อยูในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ประเด็น
พิจารณาที่ 2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
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อยู ในระดั บ 5 (ยอดเยี่ ย ม) ประเด็ น พิ จ ารณาที่ 2.4 จั ด สภาพแวดล อ มและสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู อย าง
ปลอดภัย และเพียงพอ อยูในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ประเด็นพิจารณาที่ 2.5โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยี
การศึ ก ษาและสื่ อการเรียนรู เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ดประสบการณ อยู ในระดั บ 5 (ยอดเยี่ ย ม) ประเด็ น
พิจารณาที่ 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมอยูในระดับ 5(
ยอดเยี่ยม)ประเด็ นพิ จารณาที่ 2.7โรงเรีย นผานการประเมินรอบที่ สามบ านนั กวิทยาศาสตรน อย ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อยูในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) เฉลี่ยอยูใน
ระดับคุณภาพ 5 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
ภาพกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ภาพประกอบกิจกรรมการ
เรีย นการสอน บันทึ กขอความการเขารับการอบรม ภาพประกอบการเขารับ การอบรม ภาพประกอบ
บรรยากาศในและนอกหองเรียน ภาพประกอบการเขารวมกิจกรรมวันสำคัญตางๆ การเขารวมประชุมของ
ผูปกครอง รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการบัณฑิตนอยกาวสูความสำเร็จ โครงการยุวทูตความดี
น อ มนำเศรษฐกิ จ พอพี ย ง โครงการวั น สำคั ญ โครงการพั ฒ นาแหล งเรี ย นรู โครงการพั ฒ นาพ อ แม
ผูปกครองระดับชั้นอนุบาล
5. จุดเดน
1. โรงเรี ย นวั ด คู ย างได ก ำหนดมาตรฐานการศึ ก ษา มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป มี ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษารวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตอหนวยงานตนสังกัด และ
สาธารณะชน มีการนำผลการประเมินมาใชวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปตอไปอยางเปนระบบ
2. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนทักษะการคิด วิเคราะห และPLCถึงการแกปญหาอยางมี
เหตุผล สรางสรรคผลงานดวยการทำงานเปนกลุม ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริงสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญ เติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถแสดงออกทางศิลปะ/
ดนตรี การเคลื่อ นไหวและรัก การออกกำลั งกาย สามารถอยู รวมกับ ผูอื่นไดอย างมีความสุข คิดและ
แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความเปนไทย
3. ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ เชน อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณสูชั้นเรียน”
อบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบทางไกล(กลุมครูปฐมวัย)หลักสูตรการจัดประสบการณการเรียนรู
บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ป) อยางมีคุณภาพดวยการ
จัดประสบการณเรียนรู วิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
5. จุดควรพัฒนา
1. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูใหพอเพียงและปลอดภัย
2. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
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6. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม
1. พัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
3. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและสื่อการสอนใหเพียงพอกับเด็ก
ตารางที่ 17 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ประเด็นพิจารณา

จำนวนครูที่
จำนวน ครู
อยูในระดับ 3
ทั้งหมด
ขึ้นไป

3.1 ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง
เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
สรุปมาตรฐานที่ 3

รอยละของครู
ที่อยูในระดับ
3 ขึ้นไป

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

6

6

100

5

ยอดเยี่ยม

6

6

100

5

ยอดเยี่ยม

6

6

100

5

ยอดเยี่ยม

6

6

100

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

1. การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ครู ผูส อนดำเนิ น การจั ด ประสบการณ ก ารเรีย นรูในในสถานการณ โรคระบาด(Covid-19) ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง พุทธศักราช 2563 จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยจัดกิจกรรมตางๆที่เนนเด็กเปนสำคัญ สนับสนุน
ใหครูจัดการเรียน การสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเองจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ กิจกรรมการ
สอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา ให เด็ ก ร ว มโครงการวั น สำคั ญ ต างๆ โครงการนั ก วิ ท ยาศาสตร น อ ย ครู มี ก าร
มอบหมายหนาที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเชน ทำชิ้นงานเกี่ยวกับกิจกรรมสรางสรรค ครูใชส่ือการเรียนการ
สอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินผลงานเด็ก ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
นอกจากนี้ ยังจั ดบรรยากาศที่ เอื้ อต อ การเรีย นรู การใชสื่อและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกับ วัย ประเมิ น
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็กตอไป
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แผนภูมิแสดงมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3. ผลการดำเนินงาน
แผนภูมิแสดง มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ

จากแผนภูมจิ ะเห็นวาในมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญประเด็นพิจารณา
ที่ 3.1 ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพอยูใ นระดับอยูใน
ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข อยูในระดับ อยูในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ตอ การเรีย นรู ใช สื่อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ วัย อยู ในระดั บ อยู ในระดั บ 5 (ยอดเยี่ ยม) 3.4 ครู
ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ งและนำผลการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก อยูในระดับ อยูในระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) สรุปมาตรฐานที่ 3 เฉลี่ยอยูในระดับ
5 (ยอดเยี่ยม)
ผลการดำเนินงาน
1. ครูทุกคนมีผลการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณครบตามกำหนดการสอน
3. ครูทุกคนรวมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปฏิบัติใหเกิดกับตัวเด็ก (PLC)
4. เด็กทุกคน ไดเรียนรูเปนรายบุคคล สามารถเลือกเลน เรียนรู ลงมือกระทำ และ สามารถสราง
องคความรูดวยตนเอง
5. หองเรียนที่สะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีมุมตางๆในหอง เชน มุมแสดงผลงานเด็ก
มุมวิทยาศาสตร มุมบล็อก มุมเกมการศึกษา มุมของเลน
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6. ครูมีและใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม เชน แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบ
บันทึกการประเมินผลการจัดประสบการณ
4. ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุน
การจั ด ป ายนิ เ ทศ การจั ด มุ ม ประสบการณ ต า งๆในห อ งเรี ย น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม ผลิตสื่อ นวัตกรรม ภายในหองเรียนสมุดบันทึกการผลิตสื่อการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสม เชน ทีวี คอมพิวเตอร โทรศัพท อินเตอรเน็ต มีของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ แบบ
บันทึกการผลิตสื่อ แบบบันทึกการใชสื่อ มุมผลงานของหนู สมุดบันทึกพัฒนาการ แบบบันทึกประเมิน
มาตรฐานคุณภาพภายในระดับปฐมวัยแฟมสะสมผลงานแผนการจัดประสบการณ บันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ บันทึกการเขาสอน โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมเลาขาวยาม
เชา กิจกรรมเรียนรูคำพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมสงเสริมรักการอาน โครงการวันสำคัญ
ตางๆ กิจกรรมวัดผลและประเมินผล แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ภาพประกอบกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศึกษา
5. จุดเดน
1. ครูมีความตั้งใจมุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูโดยการคิด
และ ปฏิบัติจริง
2. เด็กไดรับประสบการณตรง จากการเรียนรู เลน และปฏิบัติกิจกรรม ทำใหมีพัฒนาการทางดาน
รางกาย อารมณสังคม และสติปญญา เต็มตามศักยภาพของแตละคน
3. หองเรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
6. จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาเครื่องเลนสนามและปูพื้นใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
2. ประสานความรวมมือกับผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดประสบการณกับเด็ก
7. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทำ ID PLAN พัฒนาตนเอง
3. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน และกรณีศึกษารายบุคคล Case study
4. จัดกิจกรรม PLC สำหรับครูหลังจากการจัดการเรียนรูใหกับเด็กทุกๆสัปดาห
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ตารางที่ 18 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชั้นอนุบาล ปการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณได
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
ประเด็นพิจารณาที่ 1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
ประเด็นพิจารณาที่ 1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะสรางสรรค
ปนดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
ประเด็นพิจารณาที่ 1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทอง
สูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียมความพรอมขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ
ดานการจัดประสบการณ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

รอยละ/ผล
ระดับ
การประเมิน คุณภาพ
95.40
ยอดเยี่ยม
96.88

ยอดเยี่ยม

95.44

ยอดเยี่ยม

95.55

ยอดเยี่ยม

93.77

ยอดเยี่ยม

95.55

ยอดเยี่ยม

96

ยอดเยี่ยม

94.22

ยอดเยี่ยม

95.90

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชั้นอนุบาล ปการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย (ตอ)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ประเด็นพิจารณาที่ 2.7 โรงเรียนผานการประเมินรอบที่สาม
บานนักวิทยาศาสตรนอย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีการ
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง
เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ครูมีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็ก

รอยละ/ผล
การประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ป) และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุด
ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 19 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
คุณภาพของเด็ก
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กทุกคนแตงเครื่องแบบเปนระเบียบและ
1. สรางสถานการณใหเด็กไดฝกการรับของ
สะอาด
และกลาว ขอบคุณและเมื่อทำผิดรูจักกลาว
2. เด็กราเริงแจมใส กลาพูดกลาแสดงออก
ขอโทษ
มีจิตอาสาเสนอตัวทำกิจกรรม
2. การชวยเหลือตนเองในเบื้องตนทั้งที่บาน
3. เด็กเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม และโรงเรียน
เด็กสนใจเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว ชอบซักถาม
และคิดแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย สงผลให
ไดรับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันระบายสีเทียน ในการแขงขันทักษะ
วิชาการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
กำแพงเพชร ปการศึกษา 2563 และโรงเรียน
นี้ผานการประเมินรอบที่สาม บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ปการศึกษา 2562-2566
4. มีโครงการสงเสริมพัฒนาการเดนชัด
5. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นำสูการ
ปฏิบัติได

38
สรุปผลการประเมิน
จุดเดน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนวัดคูยางไดกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำป
มีหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งประเมินผลการ
ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตอ
หนวยงานตนสังกัด และสาธารณะ มีการนำ
ผลการประเมินมาใชวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานในปตอไปอยางเปนระบบ
2. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนทักษะ
การคิด วิเคราะห แกปญหาอยางมีเหตุผล
สรางสรรคผลงานดวยการทำงานเปนกลุม
ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริงสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่ดี
เจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถ
แสดงออกทางศิลปะ/ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักการออกกำลังกาย สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข คิดและแกปญหาได
เหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความเปนไทย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ครูมีความตั้งใจมุงมั่นในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
โดยการคิด และปฏิบัติจริง เชน
- สอนการทดลองวิทยาศาสตร
(บานนักวิทยาศาสตรนอย)
- สอนแบบโครงการ
- สอนแบบสะเต็มศึกษา

จุดควรพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการ
เรียนรูใหพอเพียงและปลอดภัย
2. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
1. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยู
รวมกันในสังคม
2. สถานศึกษาควรหาความรวมมือกับ
ชุมชน เชน เชิญบุคคลที่มีความรู
ความสามารถเขามาเปนวิทยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษาใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิทยากรดานภาษาตางประเทศภาษาอังกฤษ
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แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
1. กิจกรรมที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
2. กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการและแบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
5. พัฒนาครูและบุคลากร
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บัญชีงบหนาสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนบานวัดคูยาง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ประเด็นพิจารณา

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการพัฒนาพอแมผูปกครอง
ระดับชั้นอนุบาล
- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
-กิจกรรมเสริมสรางสุขอนามัยสุข
นิสัยเด็กปฐมวัย
2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ - โครงการพัฒนาพอแมผูปกครอง
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง ระดับชั้นอนุบาล
อารมณได
- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
- โครงการวันสำคัญ
ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิก - โครงการยุวทูตความดีนอมนำ
ที่ดีของสังคม
เศรษฐกิจพอพียง
4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา - โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทางวิชาการ
และแสวงหาความรูได
- โครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
- กิจกรรมวิชาการ
5. เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา - โครงการยุวทูตความดีนอมนำ
เศรษฐกิจพอพียง
- กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
6. เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปหัตถกรรม
สรางสรรคปนดินน้ำมัน และภาพ นักเรียน
ฉีกตัดปะ

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- บันทึกการดื่มนมแปรงฟน
บันทึกน้ำหนักสวนสูง/ภาวะ
โภชนาการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- แฟมสะสมผลงาน

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- แฟมสะสมผลงาน
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก (ตอ)
ประเด็นพิจารณา

7. เด็กสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยางงายได

โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมเรียนรูคำพื้นฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
8. เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดาน - โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ลีลามือ และทองสูตรคูณแม
ทางวิชาการ
2-5 เพื่อเตรียมความพรอมขึ้นชั้น - กิจกรรมวิชาการ
ประถมศึกษาปที่ 1 ได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาการทั้ง 4ดาน สอดคลอง การศึกษาปฐมวัย
กับบริบทของทองถิ่น
2. โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับ - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
ชั้นเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
3. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความ - โครงการพัฒนาบุคลากร
เชี่ยวชาญ ดานการจัด
ประสบการณ
4. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและ - โครงการจัดซื้อ จัดจางซอมแซม
สื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย วัสดุ
และเพียงพอ
5. โรงเรียนใหบริการสื่อ
- โครงการจัดซื้อ จัดจางซอมแซม
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ วัสดุ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
- กิจกรรม ICT
ประสบการณ

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- แฟมสะสมผลงาน

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง
2562)
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- สื่อในหองเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตอ)
ประเด็นพิจารณา

6. โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
7. โรงเรียนผานการประเมินรอบ
ที่สามบานนักวิทยาศาสตรนอย
ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน

- กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
- การนิเทศติดตาม
ปฐมวัย
- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย - รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

1. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมให - โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ
เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง
- โครงการวันสำคัญ
สมดุลเต็มศักยภาพ
- กิจกรรมวิชาการ
2. ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับ
- โครงการบานนักวิทยาศาสตร
ประสบการณตรง เลน และปฏิบัติ นอย
อยางมีความสุข
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
- กิจกรรมวิชาการ
3. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการ - กิจกรรม ICT
เรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม - โครงการสงเสริมความเปน
สภาพจริงและนำผลการประเมิน เลิศทางวิชาการ
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด - กิจกรรมสงเสริม
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม
- เกียรติบัตร

43

ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................................................................................
สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2562 ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2555 มาตรา 9(3) ได
กำหนดการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่สำคัญขอหนึ่ง คือ การกำหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาและจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษา โดยมาตรา 31 ให
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหนาที่ กำกับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสัง กัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยาง
ตอ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทำรายงานประจำป เสนอต อหน วยงานตน สัง กัด หน ว ยงานที่ เกี่ย วขอ ง และเป ด เผยต อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นวั ด คู ย างได ก ำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั ด คู ย าง เพื่ อ สอดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให ใช ม าตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ฉบั บ ลงวั น ที่ 6 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ดั ง มี
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ทั้งนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายขจรยศ บุรุษศรี)
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบทายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563
………………………………………………………………………..…………………………………………………..
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.๒๕62
มี จำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
1.5 เด็กแตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
1.6 เด็กมีทักษะสรางงานศิลปะ สรางสรรคปนดินน้ำมัน และ ภาพฉีกตัดปะ
1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียมความพรอมขึ้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
2.7 โรงเรียนผานการประเมินรอบที่สามบานนักวิทยาศาสตรนอย ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3.1 ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง
เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดคูยาง ปรับแผนการดำเนินงาน การกำหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด แนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา วิธีการประเมิน ตรวจสอบ ตามกรอบมาตรฐาน และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2563
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
จึงกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

(นายขจรยศ บุรุษศรี)
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง
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แนบทายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง
เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
.................................................................................................................................
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 เด็กรอยละ 90 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 เด็กรอยละ 90 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3 เด็กรอยละ 90 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 เด็กรอยละ 90 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
1.5 เด็กรอยละ 90 แตงกายดี มีวินัย ใจอาสา
1.6 เด็กรอยละ 90 มีทักษะสรางงานศิลปะ สรางสรรคปนดินน้ำมัน และ ภาพฉีกตัดปะ
1.7 เด็กรอยละ 90 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได
1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 รอยละ 90 มีทักษะดานลีลามือ และทองสูตรคูณแม 2-5 เพื่อเตรียมความพรอม
ขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
2.7 โรงเรียนผานการประเมินรอบที่สามบานนักวิทยาศาสตรนอย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ
3.1 ครูรอยละ 100 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 ครูรอยละ 100 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 ครูรอยละ 100 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ครูรอยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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การกำหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกำหนด
คาเปาหมาย
2. การกำหนดคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปนระดับคุณภาพ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยกำหนดเปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลองกับ
การประเมิน
3. เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคูยาง ดังนี้
เกณฑการพิจารณา
คาเฉลี่ยรอยละ 0 – 59.99
คาเฉลี่ยรอยละ 60 – 69.99
คาเฉลี่ยรอยละ 70 – 79.99
คาเฉลี่ยรอยละ 80 – 89.99
คาเฉลี่ยรอยละ 90 – 100

1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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คำสั่งโรงเรียนวัดคูยาง
ที่ 61 /2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองSelf-Assessment Report : SAR
ประจำปการศึกษา 2563
...................................................................................................................................................................
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการติดตามพัฒนา สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเปน
ไปตามประกาศของกระทรวง ดังนัน้ เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนการประเมิน โรงเรียนวัดคูยาง จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
Self-Assessment Report : SAR ประจำปการศึกษา 2563 ประกอบดวย
๑. นางแกวเกา สวยสม
รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานกรรมการ
๒ นางวัชรา ธรรมบุตร
รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง รองประธานกรรมการ
3.นางวัญเพ็ญ มวงจันทร
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
4.นางสาวสุนิสา มณีเขียว
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
5.นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
6. นางวาสินี เนียมญานนท
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
7. นางภาวิตา อุยวัฒนา
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
8. นางสิรปภา ธรรมสอน
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
9. นางวรารัตน ฉ่ำกระมล
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
10. นางสาวสมศรี ปานคำ
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
12. นางพณิตา เงินทอง
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
13.นางมาลี เพชรพิพัฒน
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
14.นางอังคสุดา บำรุงสุข
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
15.นางมยุรี ศรีวังราช
ครูโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการ
16.นางอรพรรณ โทนพราหม ครูธุรการโรงเรียนวัดคูยาง
กรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวเกศริน อุดทา ครูอัตราจางโรงเรียนวัดคูยาง
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ อยางวิริยะอุตสาหะ เพื่อเกิดผลดีกับทาง
ราชการและผูเรียนตอไป โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
(นายขจรยศ บุรุษศรี)
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง
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…………………………………………………………………………..
การใหความเห็นชอบ
โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูยาง ครั้งที่ 1 /2563
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 ไดพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุน สงเสริม กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2563 ตาม
ประกาศของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวัดคูยางไดดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวแลว
คณะกรรมการไดพิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบใหใช
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 เปนตนไป

ลงชื่อ

(พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง
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