
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

คำนำ 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนวัดคูยางฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 
ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดคยูาง ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
 
       นายขจรยศ บุรุษศรี 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   
                                  30 เมษายน  2565 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
ชื่อเรื่อง  :  รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียน :  วัดคูยาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนวัดคูยาง มีจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 213 คน   
ครผูู้สอนระดับปฐมวัย 6 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 3 มาตรฐาน  : ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปมาตรฐานการศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1. มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
       เด็กที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง การประสาน
สัมพันธ์ของร่างกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัย และสิ่งเสพติด 
ด้านอารมณ ์สังคม เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์
ที่จะสรรค์สร้างผลงานของตนเองและสามารถนำเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ ด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารได้
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ มีความสามารถในการ 
คิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย  ๆ ได้เหมาะสมกับวัยท่องสูตรคูณแม่ 2-5 และ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับเด็กปฐมวัย คือ แต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการปั้น 
ดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ในการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หลักสูตรบูรณาการสาระ 
การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ระดับกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา อำเภอ (Cluster) เมืองตะวันตก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 ปีการศึกษา 2564 และโรงเรียนผ่านการประเมิน
รอบท่ีสาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562-2566 

2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
   ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 2561 โรงเรียนวัดคูยาง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โครงการ
(Project Approach) กิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา กิจกรรม Co 5 Steps และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 2564 โดยมีโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก ๆ ตักบาตรทำบุญในวันสำคัญ กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน เช่น วัดคูยาง ภาพกิจกรรม แฟ้มสะสมผลงาน และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้กล้ามเนื้อมือประสาน
สัมพันธ์กับตา  กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรม ICT กิจกรรมการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ให้เด็กได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน นอนหลับพักผ่อนช่วงกลางวัน ตรวจสุขภาพร่างกาย 
เป็นประจำ จัดทำโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองโดยครปูระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
แต่ละช่วงอายุส่งให้ทางผู้ปกครองได้นำมาปรับใช้กับเด็กๆ ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพของเด็ก 
นอกจากการดูแลสุขภาพและตรวจฟัน ให้เด็กๆล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน และรู้จักดูแลความปลอดภัยของตนเองนอกจากนี้ได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือให้เด็กได้สะสม
งานที่ตัวเองชื่นชอบ  

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
     1. ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่อง ทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะโดยจัดให้มีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหน้าแถวทุกวัน ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
ฝึกเป็นผู้นำในการออกไปเล่าข่าว เล่าเรื่องราวต่างๆ อ่านคำศัพท์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   
 2. ภายใน 1 สัปดาห์ โรงเรียนจัดการอาหารกลางวันตาม โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กที่มีน้ำหนัก
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนเด็กท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำ
ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารและล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีฝึกการช่วยเหลือตนเอง
โดยใช้กิจวัตรประจำวัน เช่น การแต่งกาย การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร และ ใส่รองเท้าได้ด้วยตน เอง 
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง
การมีน้ำใจ รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

3. จัดกิจกรรมให้เกิดการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย เช่น ให้เด็ก ๆ เล่นต่อภาพจิ๊กซอว์ ต่อบล็อก  
โยงภาพ ร้อยเชือก ร้อยลูกปัดจับคู่ภาพกับเงา เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ ในการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การนับเลข 1-100  การบวกเลข ไม่เกิน 20 การลบเลขไม่เกิน 
20 ท่องสูตรคูณแม่ 2-5  การอ่านพยัญชนะไทย ก–ฮ และการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ การประสมสระ 
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู อำ ไอ ใอ เอา  การอ่าน A-Z พิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ ่ ท่องบทความเด็กดีต้องมีระเบียบได้ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งม่ันและอุทิศตนในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีใช้หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหาร มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ สามารถแสดงทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตได้ กระตุ้นให้ 
ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสามารถในการบริหารวิชาการ รอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน 
การสอนและวัดผลประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำทางวิชาการ 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอทั้งติดตามจากการศึกษาด้วยตนเองและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยมีครู 1 คน และครูพ่ีเลี้ยง 1 คนต่อ 1 ห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม 
อย่างต่อเนื่อง มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โดยติดตั้ง



ค 
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อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์ทุกห้องเรียนเพ่ือให้ศึกษาค้นคว้าอย่างทันเหตุการณ์ มีระบบการติดตามประเมินผลทุก
โครงการ การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง 
การบริหารที่มีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหาร ครู ชุมชน เด็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบกลไก
ตรวจสอบชัดเจนรวมทั้งมีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 

2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่   
ภาพกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ภาพประกอบกิจกรรการเรียนการสอน 

บันทึกข้อความการเข้ารับการอบรม ภาพประกอบการเข้ารับการอบรมภาพประกอบบรรยากาศในและนอก
ห้องเรียน ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครอง รายงานผลการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย โครงการบัณฑิตน้อยก้าวสู่ความสำเร็จโครงการยุวทูตความดีน้อมนำเศรษฐกิจพอพียง โครงการวันสำคัญ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
1. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนของท้องถิ่น  
2. โรงเรียนวัดคูยางดำเนินการจัดครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยโดยมีครูประจำชั้น 1 คน และมีครูพ่ีเลี้ยง  

1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรทุกคน  

และเข้าร่วมการประชุม/อบรมออนไลน์ เฉลี่ยปีละ 20ชั่วโมง/ปี ทำID PLAN เพ่ือพัฒนาตนเองตามท่ีครูสนใจ 
และเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาครูระดับปฐมวัยต่อไป 

4. โรงเรียนวัดคูยางมีสนามเด็กให้กับนักเรียน ครูจัดมุมประสบการณ์จำนวน 5 มุม ประกอบด้วย  
มุมวิทยาศาสตร์ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมดนตรี มุมหนังสือ และจัดทำสื่อการสอน เช่น  ป้ายนิเทศ ตามหน่วย 
การสอน การทำคลิปวิดิโอการสอน บัตรภาพพร้อมคำศัพท ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เกมตัดต่อภาพ  
เกมการศึกษา จิ๊กซอว์ บัตรคำ บัตรภาพ สมุดเล่มเล็ก วงล้อนับเลข โดยให้เด็กๆเล่นในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสรี ช่วงพักกลางวัน และระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน 

 5. ในแต่ละห้องเรียนระดับปฐมวัยทุกห้องมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และครูใช้สื่อเทคโนโลยี 
ในการ จัดประสบการณ์ให้เด็ก เช่น  คอมพิวเตอร์ ทีวี และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล สาระตามหน่วย
เรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพของจริง  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยให้ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการโครงการวันสำคัญต่างๆ โครงการบัณฑิตน้อยก้าวสู่ความสำเร็จ 
และโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 

7.ครูจัดกิจกรรมการสอนทดลองวิทยาศาสตร์ทุกห้อง โดยจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 20 สัปดาห์ 
และจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
  มีนโยบายให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
ให้ครูพัฒนานวัตกรรมและจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นรวมทั้ง 
นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดกระบวนการเรียนการแบบโครงการ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง ออกเยี่ยมบ้าน 
เด็กทุกคน มีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมที่ดีงาม  
จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา สืบสานวัฒนธรรมไทย สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังได้ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กตามศักยภาพต่อไป 

2. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่  
การจัดป้ายนิเทศ  การจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

ผลิตสื่อ นวัตกรรม ภายในห้องเรียน  สมุดบันทึกการผลิตสื่อ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม เช่น ทีวี  
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต มีของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ แบบบันทึกการผลิตสื่อ แบบบันทึก
การใช้สื่อ มุมผลงานของหนู สมุดบันทึกพัฒนาการ  แบบบันทึกประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับปฐมวัย 
แฟ้มสะสมผลงาน แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  บันทึกการเข้าสอน โครงการ
พัฒนานักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมเล่าข่าวยามเช้า กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการวันสำคัญต่าง ๆ  กิจกรรมวัดผลและประเมินผล แบบบันทึก
น้ำหนัก-ส่วนสูง กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ภาพประกอบกิจกรรมทั้ง 6 
กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศึกษา 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่  
ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19) ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 2561 โรงเรียนวัดคูยาง (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564)จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนครูมีการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ สร้างโอกาส
ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมการสอนแบบสะเต็มศึกษา ให้เด็กร่วม
โครงการวันสำคัญต่าง ๆ โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยครูจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม/ 
ปีการศึกษาครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เช่น ทำชิ้นงานเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูใช้สื่อ 
การสอนที่หลากหลายเช่นการสอนแบบ Online นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน  
มีการประเมินผลงานเด็ก ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ยังจัดบรรยากาศที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล 
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดคูยาง 
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา :  นายขจรยศ บุรุษศรี  โทร 061-796-3454 
 ที่อยู่สถานศึกษา : ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร    
      จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 
 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 โทรศัพท์ : 055-711085 โทรสาร : 055-716236 E-Mail :  Watkuyang@gmail.com 
 Website www.watkuyang.com 
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           1.1 การบริหารจัดการ     
  1)  วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวัดคูยางมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษามีทักษะชีวิตมีคุณธรรม 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นำเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  2)  พันธกิจ 

 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงความเป็นไทย มีสุขนิสัย 
ที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก  

 2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาสื่อสาร สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

  2.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ  

  2.2.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาองค์กร 
  3)  อัตลักษณ์ 

 ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย คือ“แต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา”หมายถึง มีการแต่งกายถูกต้อง 
ตามวันที่กำหนด การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน  8 ประการ  มีสัมมาคารวะ และมีจิตใจอาสาคือ การมีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือพ่อแม่ และคนรอบข้าง หรือจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นการปลูกฝังความสำนึก 
ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ  

โรงเรียนวัดคูยางเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้สอดคล้อง 
กับปรัชญาวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนจึงกำหนดให้ “ยิ้มใส ไหว้สวย  มารยาทงาม น้อมนำคุณธรรม”
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ยิ้มใส ไหว้สวย มารยาทงาม 

 
 
 
 
 

mailto:Watkuyang@gmail.com
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คำอธิบาย 
1. แสดงความเคารพ รุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
2. แสดงความเคารพ ครู ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ 
3. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เหมาะสม 
4. รู้จักการกราบ ไหว้บุคคลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
5. รู้จักมารยาทในการ ฟัง พูด 
6. ปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 

  4)  เอกลักษณ ์
ระดับการศึกษาปฐมวัย คือ  “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำวิถีพุทธ”หมายถึง  โรงเรียน 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น การอบรมศีลธรรมการสวดมนต์
ประจำสัปดาห์  การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน  มีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ รู้จักไหว้ ทักทาย มีมารยาท  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตามแนวทาง ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ  

คำอธิบาย 
1. สวดมนต์ ไหว้พระ 
2. ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
3. บริหารจิต เจริญปัญญา มีสมาธิ  
4. มีจิตสาธารณะ 
5. สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
6. ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ   
7. ปฏิบัติตามแนวทาง ๒๙ ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากรระดับปฐมวัย  

บุคลากร จำนวน 
ผู้บริหาร 1 
ข้าราชการครู 6 
พนักงานราชการ - 
ครูอัตราจ้าง 6 
ลูกจ้าง สพฐ. ๒ 
ลูกจ้างชั่วคราว - 
รวมทั้งหมด  
อัตราส่วน ครูต่อ เด็ก/ผู้เรียน 1 : 30 
อัตราส่วนห้อง ต่อ เด็ก/ผู้เรียน 1 : 30 
จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 

 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น..................... 
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 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน - 12 - - 12 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. การศึกษาปฐมวัย 7 25 /สัปดาห์ 
2. ประถมศึกษา 2 25 /สัปดาห์ 
3. ภาษาไทย 1 25 /สัปดาห์ 
4.สังคมศึกษา 1 25 /สัปดาห์ 
5.วิทยาศาสตร์เคมี 1 25 /สัปดาห์ 

รวม 12 25 /สัปดาห์ 
 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
   จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564  รวม  213 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 3 54 40 94 31 
อ.3  3 63 56 119 40 

รวมระดับปฐมวัย 6 117 96     213          36 
 
 1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
        ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาจำนวน  118 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.15 
 

 1.5 จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  200 วันเรียน 
 

 1.6 ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
        ตารางที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ระดับชั้น จำนวน 
ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล 2 94 - - 13 13.83 81 86.17 
อนุบาล 3 119 - - 9 7.56 110 92.44 

รวม 213 - - 22 10.32 191 89.67 
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   แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกายปีการศึกษา 2564   
ที่ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
  ตารางที่ 2 ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

ระดับชั้น จำนวน 
ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล 2 94 - - 12 12.77 82 87.23 
อนุบาล 3 119 - - 6 5.05 113 94.95 

รวม 213 - - 18 8.45 195 91.55 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้อมูลร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ปีการศึกษา 2564   
ที่ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม  
 

ระดับชั้น จำนวน 
ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล 2 94 - - 5 5.32 89 94.68 
อนุบาล 3 119 - - 9 7.56 110 92.44 

รวม 213 - - 14 6.57 199 93.43 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 3  แสดงข้อมูลร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสังคม ปีการศึกษา 2564   

ที่ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป 
  ตารางที่ 4 ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ระดับชั้น จำนวน 
ระดับคุณภาพ 1 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 3 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล 2 94 - - 17 18.09 77 81.91 
อนุบาล 3 199 1 0.85 25 21 93 78.15 

รวม 213 1 0.46 42 19.72 170 79.82 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงข้อมูลร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 2564  
ที่ได้คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป  

1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  1)  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
อาคารเรียน สปช. 105/29 2  
อาคารเรียน สปช. 2/28 2  
อาคาร ส. 505/(พิเศษ) 1  
อาคาร สปช. 206/26 1  
ส้วม สปช. 601/26 4  
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1  
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1  

     
  2)  ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
ห้องเรียนปฐมวัย 6  
ห้องเรียนประถมศึกษา 36  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
ห้องพยาบาล 1  
ห้องสมุด 1  
ห้องวิทยาศาสตร์ 2  
ห้องเรียนสีเขยว 1  
ห้องลูกเสือ  1  

 

  1.8 ข้อมูลงบประมาณ  1) เงินงบประมาณ 479,250 บาท 
                                            2)  เงินนอกงบประมาณ ........-...........บาท 
                                         -  เงินบริจาค........-........บาท 
                     -  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....-......บาท 
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        1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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๑. การศึกษาปฐมวัย 

 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1 คุณภาพของเด็ก ดีมาก 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของเด็ก 

 ๑. เด็กมีมารยาทในการทักทายโดยการกล่าวสวัสดีและยกมือไหว้เอง โดยไม่ต้องบอกหรือถูกชี้แนะ 

 ๒. เด็กทุกคนแต่งเครื่องแบบเป็นระเบียบ และ สะอาด  
 ๓. เด็กร่าเริงแจ่มใส กล้าพูดกล้าแสดงออก มีจิตอาสาเสนอตัวทำกิจกรรม 

 ๔. เด็กมีวินัย ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มได้โดยไม่ทะเลาะวิวาท รู้จักอดทนและรอคอยตามลำดับก่อนหลัง  
มีมารยาททางสังคม เช่น ยกมือขอตอบ หรือขอทำกิจกรรม 

 ๕. เด็กช่างสังเกต แก้ปัญหาได้ตามวัย และมีความคิดสร้างสรรค์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
๒. การจัดสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ  
๓. การมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ครูได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan-Individual Development Plan) และพัฒนาตนเอง  

อย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนที่จัด และสามารถนําสิ่งที่ได้จากการอบรม หรือจากสื่อ ออนไลน์
มาปรับใช้ในการจัดทำกิจกรรม 

๒. ครูได้ประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้าน ด้วยข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเก็บข้อมูลที่หลากหลาย และได้นำผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาให้ดีขึ้น 

๓. ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและเรียนอย่างมี ความสุข 
๔. ครูส่งเสริมการอยู่ร่วมกันตามหลักประชาธิปไตย เน้นการผลัดเปลี่ยน และการให้เด็กกล้าคิด  

และกล้าแสดงออก 
๕. ครูใส่ใจ ดูแลเด็ก ฝึกซ้อม เน้นการปฏิบัติด้านการไหว้สวัสดีทักทาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
 ๑. การไม่กล่าวคําว่าขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของหรือความช่วยเหลือ และการไม่ขอโทษเม่ือทำผิด  
 ๒. การไม่ประหยัดในการรับประทานอาหาร และการใช้น้ำ  
 ๓. เด็กบางคนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และบางคนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. การส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กด้านเครื่องเล่นสนาม การรับส่ง และ การซ้อม

อพยพรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
๒. การส่งเสริมให้ครูความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำนวัตกรรมหรือการเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพ่ือให้เด็กได้ใช้สํารวจ สังเกต ทดลอง

และนําผลที่ได้มารายงาน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
๑. การไม่กระตุ้นให้เด็กใช้เครื่องเล่นสนาม เนื่องจากเด็กส่วนน้อยที่เล่นเครื่องเล่นสนาม  
๒. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยังไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
๓. การดูแลความปลอดภัยของเด็กในการเดินทางของผู้ปกครองเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวก

นิรภัย การดูแลการมารับเด็กอย่างใกล้ชิด เพราะผู้มารับเด็กสามารถลงชื่อในสมุดได้โดยครูไม่ต้อง ตรวจสอบ  
และการฝึกซ้อมการอพยพเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีเด็กจำนวนมากที่ต้องดูแล จึงต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้ รับมือได้ทันการณ์ 

๔. การประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องทั้งปี เพราะมีการประเมินเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
๑. ครูควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านมารยาทการขอบคุณและขอโทษรวมถึงการประหยัด โดยร่วมมือ 

กับผู้ปกครองและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรม การฝึก เน้นย้ำอย่าง สม่ำเสมอในแนวทาง
เดียวกัน การทำเป็นตัวอย่างและการชมเชย ทั้งประเมินผลเป็นระยะ และแก้ไขเด็กท่ียัง ทำไม่ได้เป็นกรณีพิเศษ 
 ๒. ครูควรจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเฉพาะเด็กท่ีมีน้ำหนักหรือส่วนสูง  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ด้วยกิจกรรมและการส่งเสริมที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมด้านอาหารที่มีประโยชน์จริง ๆ 
ลดอาหารพวกแป้ง ไขมัน รวมถึงขนมและนมหวาน แต่ให้เน้นผลไม้มาก ๆ กระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหาร 
โดยเน้นให้เห็นคุณค่าหรือความอร่อยของอาหารหรือผลเสียของการไม่รับประทาน กระตุ้นให้ออกกําลังกายโดยใช้ 
เครื่องเล่นสนามที่มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยแล้ว 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมด้วยการจัดโครงการความปลอดภัยโดยการร่วมมือกับทุกฝ่าย เน้นความ

ปลอดภัยด้านเครื่องเล่นสนาม การเดินทางและการรับส่งเด็ก และด้านการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดทำนวัตกรรมและการทำเป็น 

แบบอย่างที่ดี โดยส่งครูเข้าฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมเรื่องนี้ หรือกับเครือข่ายครูเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากนั้นก็ติดตามผลการอบรมและการนํามาปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ 

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และจัดทำสภาพแวดล้อมภายนอก ห้องเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ หรือเป็นพ้ืนที่สีเขียว เพื่อให้เด็กได้ใช้สํารวจ สังเกต ทดลองและนําผลที่ ได้มา
รายงานหรือสนทนาแลกเปลี่ยนกันโดยการฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้และทำงาน ร่วมกัน 
อย่างมีสุขและใฝ่รู้รักธรรมชาติ 
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ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. ครูควรกระตุ้นให้เด็กใช้เครื่องเล่นสนามให้มากขึ้น โดยจัดสภาพและตำแหน่งของอุปกรณ์ใหม่ พร้อม

ปรับปรุงพื้นให้ปลอดภัย เช่น ปูด้วยแผ่นยาง หรือหญ้าเทียม 
๒. ครูควรจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนด้วยต้นไม้แบบแขวนด้วยวัสดุที่ใช้แล้ว เช่น ขวดพลาสติก 

หรือกระถางต้นไม้เล็กๆ เพื่อให้เด็กรักธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีความรับผิดชอบ โดยให้เด็กเป็น
เจ้าของดูแลต้นไม้นั้น 

๓. ครูควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดูแลความปลอดภัยของเด็กใน การเดินทางโดย
การกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย ดูแลการมารับเด็กอย่างใกล้ชิด และจัดการฝึกซ้อมการอพยพ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  

๔. การประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี ควรประเมินเป็นระยะ อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
เนื่องจากต้นสังกัดต้องการให้เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อมือ โรงเรียนจึงจัด โครงการ

ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียนโดยการฉีก ตัด ปะ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องได้ผลลัพธ์ที่ดี เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กดีข้ึน มีเด็กที่มีความสามารถจนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันและได้ เหรียญทองระดับชาติ 

๑. ในการประเมินผลนั้น นอกจากประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ควรประเมินระหว่างจัดทำ โครงการ 
โดยประเมินกิจกรรมที่ได้จัดแล้วเสร็จตามตัวชี้วัด เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง 

๒. ควรวิเคราะห์หาปัจจัยความสำเร็จ แล้วนํามาจัดเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนสู่กลุ่ม 
โรงเรียน 

๓. ควรเพิ่มเป้าหมายความสำเร็จให้สูงขึ้น รวมถึงขยายจำนวนเด็กที่จะมีความสามารถถึงระดับเป็น 
ตัวแทนโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
เด็กของโรงเรียนวัดคูยางควรทักทายสวัสดีด้วยคําพูดและการไหว้ ที่เด็กทำเองโดยไม่ต้องมีคนชี้แนะ 

สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ โดยอาจวิเคราะห์หาปัจจัยความสำเร็จ แล้วนํามาเขียนเป็น แนวทาง
ในการฝึกปฏิบัติหรือจัดประสบการณ์ จากนั้นก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ใน  

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้โดดเด่น (Best Practices) มาใช้ในการออกแบบและจัด 
ประสบการณ์แก่เด็ก จัดผลิตสื่อและพัฒนาเชิงคุณภาพ รวมทั้งมีการบริหารการใช้สื่อ สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริม 
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลให้มากข้ึน และส่งเสริมสนับสนุนการนําเสนอ สื่อที่ผลิตขึ้น
เผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการให้กว้างขวาง 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนําสิ่งที่ได้จาก การอบรม หรือจาก  

สื่อออนไลน์มาปรับใช้ในการจัดทำกิจกรรม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากผลงานของครูในการสร้างชุดกิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และความพร้อมทางภาษา ในชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๑๐ เรื่อง 
จึงควรนํามาเผยแพร่ และกระตุ้นให้ครูอนุบาลในระดับเดียวกันได้ใช้ และให้นําเสนอต้นสังกัดเพ่ือการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี



ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
(ตามประกาศ

โรงเรียน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ปีการศึกษา 
2564 

ความสอดคล้อง 
ของผลการประเมิน 

กับค่าเป้าหมาย 
(ต่ำกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของเด็ก 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 : การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดคูยางเป็นการประเมินเชิง
ประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ แบบเน้น
การมีส่วนร่วม โดยจะได้นำเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษาและหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเองทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศและโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องแต่ละมาตรฐานการศึกษาเพ่ือแสดงถึง ระดับคุณภาพ กระบวนการทำงานและผลการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยางให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบทั้งองค์รวม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการดำเนินงาน 

1.1  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
  1)  ประชุมเพ่ือทบทวนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 

สติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564)และผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

   2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก รูปแบบการจัด 
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
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1.2  ขั้นดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
1) ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง

พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564)ในสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์รูปแบบ
บูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเช่น  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง
ทดสอบสมรรถนะทางกาย  กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา การ
สอนแบบโครงการ(Project Approach) กิจกรรมสะเต็มศึกษาโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2564 โดยมีโครงการ
ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้กล้ามเนื้อมือ
ประสานสัมพันธ์กับตา ให้เด็กได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน นอนหลับพักผ่อนช่วงกลางวัน  
ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ จัดทำโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองโดยให้ครูประจำชั้นได้ให้ความรู้แก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพของเด็ก และมีการตรวจสุขภาพเด็ก ตรวจฟัน ตรวจเหา 
และทางคณะครูได้เน้นย้ำเรื่องการล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
และรู้จักดูแลความปลอดภัยของตนเอง นอกจากนี้ได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อให้เด็กได้สะสมงานที่ตัวเอง 
ชื่นชอบ เป็นต้น 

2) จัดทำโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) โครงการยุวทูตความดีน้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการวันสำคัญ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา 

    โดยพ่อแม ่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
1.3 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินพัฒนาการ 

โรงเรียนวัดคูยางมีการนิเทศ ติดตามการวิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564) ในสถานการณ์
โรคระบาด(Covid-19)  และครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เด็กเป็นรายบุคคล โดยผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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อย่างต่อเนื่องผู้บริหารและครูผู้สอน ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย ให้มรี่างกาย
อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ 
การจัดประสบการณ์ของครูรายบุคคล และจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยนำ
บทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพ่ือนำมาซึ่งการพัฒนาหรือ 
การปรับปรุงการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดประสบการณ์ในลำดับต่อไป 

 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ตามหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 2561(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ของโรงเรียนวัดคูยาง จัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
กลางแจ้งทดสอบสมรรถนะทางกาย จัดทำอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการให้เด็ก ๆ รับประทาน ดื่มนมเพ่ือให้
มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง จัดกิจกรรมสร้างสรรค ์ กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะ-เต็มศึกษา และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี2564 โดยมีโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตา ให้เด็กได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  
นอนหลับพักผ่อนช่วงกลางวัน ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ จัดทำโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองโดยครู
ประจำชั้นมาให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพของเด็ก นอกจากนี้ 
ยังส่งเสริมตรวจสุขภาพเด็ก ตรวจฟัน และเน้นย้ำให้เด็กๆล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัย 
ในการดูแลสุขภาพของตน และรู้จักดูแลความปลอดภัยของตนเองนอกจากนี้ได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือให้เด็ก
ได้สะสมงานที่ตัวเองชื่นชอบ 

2.ผลการดำเนินงาน 
2.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

       เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคยูาง มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 
  

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง ใน
ระดับ 3 

ร้อยละ 99.06 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง 
ในระดับ 3 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน 
 ในระดับ 3 

ร้อยละ 95.78 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
ในระดับ 3 
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การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การประสานสัมพันธ์ของร่างกาย ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

ประเมินพัฒนาการด้านการร้อย
รอประสานสัมพันธ์ของร่างกาย 
 ในระดับ 3 

ร้อยละ 96.72 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านการ
ประสานสัมพันธ์ของร่างกาย 
ในระดับ 3 

ดูแลความปลอดภัยของตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านการดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง  
ในระดับ 3 

ร้อยละ 96.25 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านการ
รักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน ในระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูและความปลอดภัยตนเองได้ 

ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ มีการดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขันเป็น
สายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 
  
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรมนักเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 94.47 ของเด็กปฐมวัย มี
ทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ดีขึ้นไป 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)  
 
 
 
 
 
 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

-กิจกรรมทัศนศึกษา  
ครูพาเด็กๆออกไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน  
1) เด็ก ๆ นำเสนอสิ่งที่ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
2) เด็ก ๆ วาดภาพสิ่งที่ได้พบเห็น
จากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนตามจินตนาการ 
 
 
 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูผู้สอน พาเด็ก ๆ เรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติทำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร  
ของสัปดาห์  
2) เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ทำการทดลอง และนำเสนอผล
การทดลอง ด้วยตนเอง 
 

 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 95.40 ของเด็กปฐมวัย  
มีทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.14 ของเด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
 

 

2.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
       เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคยูาง มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุปสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 
 

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจการ
ประเมินพัฒนาการ ในระดับ 3 

ร้อยละ 98.59 ของเด็กท่ีมผีล
การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจการ
ประเมินพัฒนาการ ในระดับ 3 

มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก 
ในระดับ 3 

ร้อยละ 92.48 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ในระดับ 3 
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การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 
ในระดับ 3 

ร้อยละ 94.83 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
เหมาะสมกับวัย ในระดับ 3 

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ และ
ชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดกำแพงเพชร 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักธรรมชาติ และชื่นชมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
กำแพงเพชร ในระดับ 3 

ร้อยละ 95.55 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
ในระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์

ได ้มีการดำเนินการจำนวน 3 โครงการ  7 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขันเป็น
สายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 
 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรมนักเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 94.47 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
2.โครงการวันสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญของการไหว้ครู ให้
เด็กๆได้เข้าใจ 
2)เด็ก ๆ นำกรวยดอกไม้ พาน
ดอกไม้ พานธูปเทียน มาร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู  
 
 
 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องปฏิบัติตนในวัน
อาสาฬหบูชา ให้เด็ก ๆ ได้รู้ 
และเข้าใจ 
2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ร่วมถวาย
เทียนพรรษาและฟังเทศ 
ที่วัดคูยาง 
3) เด็ก ๆ ระบายสีภาพ 
วันอาสาฬหบูชา 
 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ  
ให้เด็กได้รู้และเข้าใจ 
2) ครูผู้สอนให้เด็กๆประดิษฐ์
การ์ดวันแม่ และ ดอกมะลิ และ
นำไปให้แม่  ในวันแม่แห่งชาติ 
 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญ และกิจกรรมต่างๆ ที่
ปฏิบัติในวันลอยกระทง ให้เด็กๆรู้
และเข้าใจ 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 95.27 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 -ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 

2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ประดิษฐ์
กระทง แล้วนำไปลอยในน้ำ 
 
 
 
- กิจกรรมวันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติในวันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ ให้เด็กๆรู้และเข้าใจ 
2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ประดิษฐ์
การ์ดวันพ่อแห่งชาติ และดอก
พุทธรักษา และนำไปกราบ 
คุณพ่อ ในวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูผู้สอน พาเด็กๆ เรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติทำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร  
ของสัปดาห์  
2) เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ทำการทดลอง และนำเสนอผล
การทดลอง ด้วยตนเอง 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย  
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
 
เชิงปริมาณ 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 97.14 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
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2.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
       เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคยูาง มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มีพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

ประเมินพัฒนาการด้านมี
พัฒนาการด้านสังคมในระดับ 3 

ร้อยละ 93.89 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมี
พัฒนาการด้านสังคม ในระดับ 3 

การช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง ในระดับ 3 

ร้อยละ 92.95 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง ในระดับ 3 

การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านมีการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม ในระดับ 3 

ร้อยละ 94.83 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ในระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 แสดงเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม มีการดำเนินการจำนวน 2 โครงการ  5  กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 โครงการวันสำคัญ 
 
 

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขันเป็น
สายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 
 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญของการไหว้ครู  
ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจ 
2) เด็ก ๆ นำกรวยดอกไม้  
พานดอกไม้ พานธูปเทียน  
มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  
 
 
 
 
 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องปฏิบัติตนในวัน
อาสาฬหบูชา ให้เด็ก ๆ 
ได้รู้และเข้าใจ 
2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ร่วม 
ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศ 
ที่วัดคูยาง 
3) เด็ก ๆ ระบายสีภาพ 
วันอาสาฬหบูชา 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรมนักเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 94.47 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.27 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ  
ให้เด็กได้รู้และเข้าใจ 
2) ครูผู้สอนให้เด็กๆประดิษฐ์
การ์ดวันแม่ และ ดอกมะลิ และ
นำไปให้แม่  ในวันแม่แห่งชาติ 
 
 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติในวันลอยกระทง  
ให้เด็ก ๆ รู้และเข้าใจ 
2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ประดิษฐ์
กระทง แล้วนำไปลอยในน้ำ 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 -ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นไป 

2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
    เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุป สูงกว่าค่าเป้าหมายดังตาราง 

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

ประเมินมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาในระดับ 3 

ร้อยละ 90.14 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาในระดับ 3 

สื่อสารได้ ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านสื่อสารได้
ในระดับ 3 

ร้อยละ 94.36 ของเด็กที่มีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
สื่อสารไดใ้นระดับ 3 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านมีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานในระดับ 3 

ร้อยละ 91.07 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านมี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานในระดับ 3 

แสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านแสวงหา
ความรู้ไดใ้นระดับ 3 

ร้อยละ 90.61 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
แสวงหาความรู้ได้ ในระดับ 3 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ

แสวงหาความรู้ได้ โดยมีการดำเนินการจำนวน  4 โครงการ  6  กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขัน 
เป็นสายชั้น อนุบาล 2  
และ อนุบาล 3 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 94.47 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ดีขึ้นไป 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
เด็กอนุบาล 2-3 เรียนรู้คำ
พ้ืนฐานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จากผู้นำ  
วันละ 1 คำ 
2) ในห้องเรียนตอนเช้า 
เด็ก อนุบาล 2-3 เรียนรู้ 
พยัญชนะไทย และอังกฤษ  
ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
 
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1) ครูจัดมุมรักการอ่าน และจัด
หนังสือนิทาน ไว้ในห้องเรียน  
2) ครูนำหนังสือนิทาน  
จากมุมรักการอ่าน มาเล่าให้เด็กๆ
ฟังบ่อย ๆ 
3) เด็กอ่านหนังสือนิทาน 
ให้เพ่ือนฟัง 
 
 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูผู้สอน พาเด็ก ๆ เรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติทำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร  
ของสัปดาห์  
2) เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ทำการทดลอง และนำเสนอผล
การทดลอง ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 -ร้อยละ 97.35 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
 
 
เชิงปริมาณ 
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.87 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.14 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
4. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) 

 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
1) ครูพาเด็ก ๆ ออกไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
2) เด็ก ๆ นำเสนอสิ่งที่ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
3) เด็ก ๆ วาดภาพสิ่งที่ได้พบเห็น
จากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกห้องเรียนตามจินตนาการ 
 
 
-กิจกรรมวิชาการ 
1) จากการที่เด็ก ๆ ได้ออกไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
แล้วนั้น ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
แล้วระดมความคิดร่วมกัน  
แล้วช่วยกันภายในกลุ่มวาดภาพ
สิ่งที่ได้พบเห็นจากการไปศึกษา 
เรียนรู้มา แล้วระบายสีให้สวยงาม 
2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
นำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ฟัง 
 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 95.40 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวิชาการ 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.50 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
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2.5 เด็กแต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา 
       เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคยูาง เด็กแต่งกายดีมีวินัยใจอาสา โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผล
การดำเนินการสรุป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เด็กแต่งกายดี ตามวันที่กำหนด ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

ประเมินมีพัฒนาการด้านเด็กแต่ง
กายดี ตามวันที่กำหนด 
ในระดับ 3 

ร้อยละ 96.24 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินมีพัฒนาการด้านเด็ก
แต่งกายดี ตามวันที่กำหนด 
ในระดับ 3 

เด็กมีวินัย มีมารยาทดี มีความ
รับผิดชอบ 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านเด็กมีวินัย 
มีมารยาทดี มีความรับผิดชอบ 
ในระดับ 3 

ร้อยละ 95.30 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านเด็กมี
วินัย มีมารยาทดี มีความ
รับผิดชอบ 
ในระดับ 3 

เด็กมีใจอาสา มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านเด็กมีใจ
อาสา มีจิตสาธารณะช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นในระดับ 3 

ร้อยละ 98.59 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านเด็กมี
ใจอาสา มีจิตสาธารณะช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นในระดับ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงเด็กแต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา 
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ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เด็กแต่งกายดีมีวินัยใจอาสา  โดยมีการดำเนินการจำนวน 4โครงการ  
9  กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1.โครงการวันสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(เรียนฟรี 15 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญของการไหว้ครู  
ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจ 
2) เด็ก ๆ นำกรวยดอกไม้  
พานดอกไม้ พานธูปเทียน  
มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู  
 
 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึง
ความสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องปฏิบัติตนในวัน
อาสาฬหบูชา ให้เด็ก ๆ ได้รู้ 
และเข้าใจ 
2) เด็กอนุบาล 2-3 ได้ร่วม 
ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศ 
ที่วัดคูยาง 
3) เด็ก ๆ ระบายสีภาพ 
วันอาสาฬหบูชา 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
1) ครูพาเด็ก ๆ ออกไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
2) เด็ก ๆ นำเสนอสิ่งที่ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
3) เด็ก ๆ วาดภาพสิ่งที่ได้พบเห็น
จากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกห้องเรียนตามจินตนาการ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 95.27 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 95.07 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 95.40 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมวิชาการ 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.โครงการยุวทูตความดี
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมวิชาการ 
1) จากการที่เด็ก ๆ ได้ออกไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
แล้วนั้น ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
แล้วระดมความคิดร่วมกัน แล้ว
ช่วยกันภายในกลุ่มวาดภาพสิ่ง 
ที่ได้พบเห็นจากการไปศึกษา 
เรียนรู้มา แล้วระบายสีให้สวยงาม 
2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
นำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆ ฟัง 

-กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
1) ฝึกให้เด็กรู้จักมารยาท 
ในการไหว้ ให้ถูกวิธี 
2) ฝึกให้เด็กรู้จักมารยาท 
ในการพูด 
3) ฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปัน ต่อผู้อ่ืน 
 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูผู้สอน พาเด็ก ๆ เรียนรู้ 
และลงมือปฏิบัติทำการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร  
ของสัปดาห์  
2) เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ 
ทำการทดลอง และนำเสนอผล
การทดลอง ด้วยตนเอง 
 
-กิจกรรมธนาคารความดี 
1) ครูทำแบบบันทึกธนาคาร
ความดีเพ่ือบันทึกความดีที่เด็ก 
ได้กระทำในแต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 97.50 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.50 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.14 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมธนาคารความดี 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
 -ร้อยละ 95.27 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา  
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
1) เด็ก ๆ คัดเลือกหัวหน้าห้อง 
ด้วยวิธีการทางประชาธิปไตย 
2) เด็กฝึกความเป็นผู้นำในการ
ทำกิจกรรมตอนเช้า เช่น  
การนำสวดมนต์  
การนำท่องคำคล้องจอง 
 
 
 
-กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
1) ครูผู้สอน อธิบายถึงหมาย 
และความสำคัญการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
2) ฝึกให้เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติมารยาท
การไหว้ที่ถูกวิธี และถูกข้ันตอน 
3.ฝึกให้เด็กรู้จักการพูดจาไพเราะ
และมารยาทการพูดกับผู้ใหญ่ 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 95.00 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา 
 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 95.13 ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดคูยาง เด็กแต่งกายดีมีวินัย 
ใจอาสา 

 
2.6 เด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ 
  เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง เด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ 

โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุปสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 
การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เด็กมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินมีพัฒนาการด้านเด็กมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์
ปั้นดินน้ำมันในระดับ 3 

ร้อยละ 93.89 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินมีพัฒนาการด้านเด็ก
มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ปั้นดินน้ำมันในระดับ 3 

เดก็มีความสามารถในการสร้าง
ภาพฉีกตัดปะ 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านเด็กมี
ความสามารถในการสร้างภาพ 
ฉีกตัดปะในระดับ 3 

ร้อยละ 91.07 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านเด็กมี
ความสามารถในการสร้างภาพ 
ฉีกตัดปะในระดับ 3 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงเด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ 
ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ

โดยมีการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม  
1.กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขัน 
เป็นสายชั้นอนุบาล 2  
และ อนุบาล 3 
 

เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตกรรมนักเรียน 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 92.48 ของเด็กปฐมวัย มี
ทักษะสร้างานศิลปะสร้างสรรค์ ปั้นดิน
น้ำมัน และภาพฉีกตัดปะ  เหมาะสม
ตามวัยในระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

2.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
  เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 

โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุป สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 
การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ความสามารถในการท่องจำอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการท่องจำอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z ในระดับ 3 

ร้อยละ 95.77 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการท่องจำอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z ในระดับ 3 

เด็กเขียนอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านเด็กเขียน
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
และพิมพ์ใหญ่ได้ในระดับ 3 

ร้อยละ 94.36 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านเด็ก
เขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้ในระดับ 3 

สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
ในระดับ 3 

ร้อยละ 91.54 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
ในระดับ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
           แผนภูมิที่ 11 แสดงเด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้โดยมีการดำเนินการจำนวน 
1 โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

-กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  
เด็กอนุบาล 2-3 เรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
จากผู้นำ วันละ 1 คำ 
2) กิจกรรมการเรียน การสอน 
ในห้องเรียน ฝึกอ่านอักษร
ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ฝึกสื่อสาร
คำทักทายภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

เชิงปริมาณ 
-เด็กชั้นอนุบาลทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 97.35 ของเด็กปฐมวัยเด็ก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย
ไดใ้นระดับดีขึ้นไป 
 

 

2.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณแม่ 2-5 เพื่อเตรียมความพร้อมขึ้น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ 

 เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณแม่ 2-5 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมข้ึนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได ้โดยมีการดำเนินการตั้งค่าเป้าหมายและมีผลการดำเนินการสรุป  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังตาราง 

การประเมินพัฒนาการ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
ความสามารด้านลีลามือ ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ

ประเมินมีพัฒนาการด้านความสา
มารด้านลีลามือในระดับ 3 

ร้อยละ 95.79 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินมีพัฒนาการด้าน
ความสามารด้านลีลามือ 
ในระดับ 3 

ความสามารถในการท่องสูตรคูณ
แม่ 2-5 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการท่องสูตรคูณ
แม่ 2-5ในระดับ 3 

ร้อยละ 91.59 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการท่องสูตรคูณ
แม่ 2-5ในระดับ 3 

ความสามารถในการเขียน
พยัญชนะไทย ก-ฮ ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการเขียน
พยัญชนะไทย ก-ฮ ได้ถูกต้อง 
ในระดับ 3 
 

ร้อยละ 94.11 ของเด็กท่ีมีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการเขียน
พยัญชนะไทย ก-ฮ ได้ถูกต้อง 
ในระดับ 3 

ความสามารถในการเขียนตัวเลข
อารบิก และตัวเลขไทย 1-30  
ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการเขียนตัวเลข
อารบิก และตัวเลขไทย 1-30  
ได้ถูกต้องในระดับ 3 

ร้อยละ 905.79 ของเด็กที่มีผล
การประเมินพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการเขียนตัวเลข
อารบิก และตัวเลขไทย 1-30  
ได้ถูกต้องในระดับ 3 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงเด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณแม่ 2-5 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมขั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได ้
ผลการดำเนินกิจกรรม/เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณแม่ 2-5 เพ่ือเตรียมความ

พร้อมขั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
โดยมีการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ  1 กิจกรรม  โดยมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
1.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 

- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
เด็กอนุบาล 3 เรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
จากผู้นำ วันละ 1 คำ 
2) กิจกรรมการเรียน การสอน 
ในห้องเรียน ฝึกอ่านและเขียน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 
และพิมพ์ใหญ่ 
ฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
ฝึกท่องแม่สูตรคูณ แม่ 2-5 

เชิงปริมาณ 
-เด็กชั้นอนุบาล 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.35 ของเด็กปฐมวัยเด็กชั้น
อนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และ
ท่องสูตรคูณแม่ 2-5 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมขั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได ้
ในระดับดีขึ้นไป 
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3.ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แบบสรุปพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
3.2) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ.  

-กิจกรรมวิชาการ 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

3.3) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการยุวทูตความดีน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3.4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
3.5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง 

-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
3.7) สรุปรายงายผลการดำเนินงานโครงการวันสำคัญ 

-กิจกรรมไหว้ครู 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
-กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  วันมาฆบูชา 

      3.8) สรุปรายงายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมเสริมสร้างสุขอนามัยสุขนิสัยเด็กปฐมวัย 

      3.9) สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เรียนฟรี15ปี) 

 -กิจกรรมทัศนศึกษา 
 -กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
      

 
 

                QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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4.แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
4.1  ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมใน 6 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ ์ กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่อง ทุกคน 

4.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดย 
จัดให้มีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหน้าแถวทุกวัน ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจกล้าแสดงออกฝึกเป็นผู้นำในการ
ออกไปเล่าข่าว เล่าเรื่องราวต่าง ๆ อ่านคำศัพท์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ
ด้านต่าง ๆ เช่น การนำเสนอกิจกรรม 5 Steps กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้งเช่นการละเล่นเด็กไทย และกิจกรรมบัณฑิตน้อย 

4.3 ฝึกการช่วยเหลือตนเองโดยใช้กิจวัตรประจำวัน เช่น การแต่งกาย การเข้าห้องน้ำการรับประทานอาหาร 
และ ใส่รองเท้าได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม 
และ ล้างมือบ่อย ๆ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ Covid-๑๙  

4.4  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ เน้นให้เด็กได้ฝึกกิจกรรมฉีก ตัด ปะ และปั้นดินน้ำมัน เป็นประจำเพื่อให้เด็ก
เกิดทักษะ และมีความพร้อมเพ่ือเข้ารับการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมต่อไป 

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม 
การท่องจำ การอ่านและการเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

4.6. ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ ในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ เช่น การตั้งคำถามการตอบ
คำถาม การนับเลข 1 - 100 การบวกเลข ไม่เกิน 20 การลบเลขไม่เกิน 20 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการดำเนินงาน 

1.1   ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
 1)  ประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ปีการศึกษา 2564 และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
  2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการบริหารและการจัดการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยการจัดสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้กับ 
เด็กปฐมวัยและเพียงพอพร้อมกับกำหนดผู้รับผิดชอบ 
     1.2  ขั้นดำเนินการ 
 ๑)  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๒)  กำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓)  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
     1.3  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินพัฒนาการ 

๑) ผู้บริหารกำกับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อ ง และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ  
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  1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 1) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  2) โรงเรียนวัดคูยางดำเนินการจัดครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยโดยมีครูประจำชั้น 1 คน และมี 

ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 
    3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรทุกคน และเข้าร่วม
การประชุม/อบรมออนไลน์ เฉลี่ยปีละ 20 ชั่วโมง/ปี ทำID PLAN เพ่ือพัฒนาตนเองตามที่ครูสนใจและเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาครูระดับปฐมวัยต่อไป 
 
2.  ผลการดำเนินงาน 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
      ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของ ท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยร่วมกันวิเคราะห์ สภาพปัญหา 
จุดเน้น และ ความต้องการของชุมชน และสถานศึกษา ร่วมกันกำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
โรงเรียนวัดคูยาง โดยจัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔ - 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ให้เด็กมีวินัย และเรียนรู้ผ่านการเล่น 
การลงมือปฏิบัติ มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ รัก ความ
เข้าใจของทุกคน และพัฒนาเด็กโดยองค์รวมเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย 
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ ๔-6 ปี ให้มีพัฒนาการ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
วินัย สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย และเรียนรู้ ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ
จริงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัยและบริบทของตน โดยผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ
รอบด้านอย่างสมดุล เต็ม ศักยภาพ มีเจตคติที่ดี สนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีผลการดำเนิน 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  
1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 
 

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
1) ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
ในการปฏิบัติตามแผน 
2) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2561  
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 
2564) ประกาศคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดคูยาง 
 

เชิงปริมาณ 
ครจูำนวน 12 คนและเด็กปฐมวัย 
จำนวน 213 คนเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
 1.ครูปฐมวัย 12 คนเข้าใจในหลักการ
และจุดหมายของหลักสูตรและนำไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
       ผลการดำเนินงานพบว่า ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนวัดคูยางดำเนินการจัดครูผู้สอนระดับปฐมวัย
โดยมีครูประจำชั้นห้องละ 1 คน และมีครูพ่ีเลี้ยงห้องละ 1 คน ต่อ 1 ห้องเรียนซึ่งมีความเพียงพอต่อการดูแล 
และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

โดยมีผลการดำเนิน โครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัยเชิง
บวกบุคลากร 
 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัยเชิงบวก
บุคลากร 
1) ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามแผนงาน 
2) มอบหมายการปฏิบัติงาน 
   2.1 ครูอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 
   2.2 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   2.3 ครูปฏิบัติกิจกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- ครูปฐมวัยจำนวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความมุ่มมั่นและอุทิศตนในการ
สอน 
- ครูมีผลงานวิจัยและโครงงาน 
- ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 

 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

      ผลการดำเนินงานพบว่า ครูปฐมวัยมีการออกแบบการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณ์ สำคัญ 
จากหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัย และหลักสูตรการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัยการสอนแบบโครงการ การสอนวิทยาศาสตร์กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ยังมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น รายบุคคลและกลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งผล 
ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
  มีครูผ่านการอบรมและการพัฒนาตนเองในระดับปฐมวัย ทุกคน ดังนี้ 
ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
นางสมหมาย  แย้มโกเมน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์

การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA 
6 กันยายน 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผ่านกระบวนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ 

15 ธันวาคม 
2564 

คุรุสภา 
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ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

25 ธันวาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นางสุภาณี  แสงแก้ว โครงการ Good Food For All  
กินดี – อยู่ดี ครั้งที่ 2 

17 กรกฎาคม 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นางสุภาณี  แสงแก้ว การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA 13 สิงหาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14 - 15 
สิงหาคม 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล 17 สิงหาคม 
2564 

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทาง
รอดของการศึกษาไทย 

24 สิงหาคม 
2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางอังคสุดา บำรุงสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
เสวนาภาษาครูปฐมวัย  
สพป.กำแพงเพชร เขต 1" 

31 กรกฎาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

ผ่านการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 
"พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
และการสร้างบทเรียนออนไลน์บน
แพลตฟอร์มโรงเรียน(ครู)ออนไลน์
ครบวงจร" 

12 สิงหาคม 
2564 

สถาบันไอเวิลด์ 

ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA 
(PA : Performance Appraisal) 

13 สิงหาคม 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร  
"ครูปฐมวัย หัวใจใหม่เข้าใจ EF"  
จังหวัดกำแพงเพชร 

25-26 
กันยายน 
 2564 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร 

ได้เข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๑ ชั่วโมง) 
"ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ  

15 ธันวาคม
2564 

สำนักงาน 
เลขาธิการคุรุสภา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Ethics in Professional Learning 
Community : E-PLC)  
ประจำปี ๒๕๖๔" 

นางอังคสุดา บำรุงสุข ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ในระบบ    
E-learning CME2 หลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่สำเร็จ
สำหรับเด็กปฐมวัย (Executive 
functions : EF) 

1 กุมภาพันธ์ 
2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 2 

นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา แนะนำการบรูณาการกับ 
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการ 
เรียนการสอนในยุค(COVID-19) 

9 มิถุนายน
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รู้เท่าทันสื่อสร้างสรรค์:การจัด 
การเรียนการสอนสำหรับครู 

9 มิถุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การสอนออนไลน์ผ่าน  
Google Meets 

11 มิถุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การวัดและประเมินผลออนไลน์ 11 มิถุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 15-16
กรกฎาคม
2564 

โรงเรียนวัดยาง 
 

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ืออกแบบ 
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายบุคคล 

25 กรกฎาคม 
2564 

หน่วยพัฒนาครูบริษัท
นวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษาจำกัด 

การเลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว PA 13 สิงหาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
 

การพัฒนาทักษะการจัดการ 
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

14-15 
สิงหาคม 
2564 

สพฐ. 

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ 
แบบใหม่ ว.PA 

6 กันยายน 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

การพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตาม 
โครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

13 กันยายน 
2564 

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 

ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด 
ทางดิจิทัล 

13 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
การใช้งานระบบมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย(MOE  
Safety Platform) 

15 กุมภาพันธ์ 
2565 

สพฐ. 

นางกนกพร  ชุ่มวงษ์ - ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด โคโรนา
2019(CODIV-19) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล 

7 พฤษภาคม 
2563 

สพป.กพ. เขต 1 

- การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารที่ 1   

20 มิถุนายน 
2563 

สพม. เขต 33 

- Google Tools เพ่ือพัฒนางาน 10 มิถุนายน 
2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธ
ทยาศัย 

- การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 16 กรกฎาคม 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

- เสวนาภาษาครูปฐมวัย  
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

31 กรกฎาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร 
เขต 1 

- เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบไหม่ ว.PA (PA : Performance 
Appraisal) 

6 กันยายน 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 
 

- ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณา
การทักษะชีวิต 

23 กันยายน 
2564 
 

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

นางมยุรี  ศรีวังราช ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทาง 
ดิจิทัล(New Normal Life and  
Digital Qutient) 

12 เมษายน
2564 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
Project  Approach ระดับปฐมวัย 

6 พฤษภาคม 
2564 

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพร้ว 

ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 6 พฤษภาคม 
2564 

โรงเรียนบ้านหาดจิก 

แนะนำการบูรณาการกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียน
การสอนในยุค COVID 19 

9 มถิุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ 11 มิถุนายน 
2564 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
นางมยุรี  ศรีวังราช Google  meets   and Google  

Drive  for Digital Classroom 
11 มิถุนายน 
2564 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์ 

15 -16  
กรกฎาคม 
2564 

สพฐ. 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 

12 สิงหาคม 
2564 

สถาบันไอเวิลด์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนวิทย
ฐานะแบบใหม่ วPA 

13 สิงหาคม
2564 

สพป.กพ.เขต 1 

ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

6 กันยายน. 
2564 โรงเรียนวัดคูยาง 

อบรมหลักสูตรการออกแบบและ 
เลือกอุปกรณ์ Smart &Safety 
 Virtual Classroom ด้วย 
Microsoft windows 

25 กันยายน
2564 

สพฐ. 

ได้เข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณ 
วิชาชีพผ่านกระบวนการแห่งการ 
เรียนรู้ทางอาชีพ 

15 ธันวาคม
2564 

คุรุสภา 

อบรมการใช้งานระบบมาตรฐาน 
ด้วยความปลอดภัย 

14 กุมภาพันธ์
2565 

สพฐ. 

นักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยปีการศึกษา 2564เข้าร่วม 
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการ 

24 
กุมภาพันธ์ฟ
2565 

สพป.กพ.เขต 1 

ประชุมจี้แจงทบทวนเรื่องมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการ
จัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเด็ก 
ปฐมวัยพร้อมทั้งบุคลากร 

23 มีนาคม
2565 

กศจ.กำแพงเพชร 

นางสาวอังคะวรรณา 
ขวัญใจพานิช 

การวัดประเมินผลความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัย 

6 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

การประเมินผลแบบวัดประเมินผล
ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 15-16  
กรกฎาคม 
2564 
 

โรงเรียนวัดคูยาง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
นางสาววนิดา ทับทิม 
 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการ
เปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยีและ
สื่อการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
“รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์”การ
จัดการเรียนการสอนสำหรับครู 

9 มิถุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 

15-16  
กรกฎาคม  
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA 13 สิงหาคม
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14 - 15 
สิงหาคม 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวฐิติมา เวชอุทัย แนะนำการบูรณาการกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียน
การสอน ในยุค covid-19 

9 มิถุนายน 
2564 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ :  
การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู 

9 มิถุนายน 
2564 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การวัดการประเมินผลแบบออนไลน์ 11 มิถุนายน 
2564 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การสอบออนไลน์ผ่าน google 
meets and google drive for 
digital classroom 

11 มิถุนายน 
2564 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 15-16 
กรกฎาคม 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
และการสร้างบทเรียนออนไลน์บน
แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ 
ครบวงจร 

12 สิงหาคม
2564 

สถาบันไอเวิร์ค 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 15 สิงหาคม.
2564 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอบ้านลาด 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

14-15 
สิงหาคม 
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การวัดประเมินผลความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 
กับการวิจัย 

6 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

การวัดประเมินผลความรู้ระบบ 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นางสาวจีรนันท์  
แก้วมาลากุล 

ความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาไทย 31 กรกฎาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

เสวนาภาษาครูปฐมวัย 31 กรกฎาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต1 

อบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่  

13 สิงหาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกา
รัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

15 สิงหาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 16 กรกฎาคม 
2564 

โรงเรียนวัดคูยาง 

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 5 กันยายน 
2564 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

แบบวัดประเมินผลความรู้ระบบ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6 ตุลาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

แบบวัดประเมินผลความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการวิจัย 

9 ตุลาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

นางนภิศรา  รัตนบดี 
 

- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู 
“คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู” 

3 พฤษภาคม 
2564 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู 
“โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย” 

3 พฤษภาคม 
2564 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู 
“ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ยุคใหม่” 

3 พฤษภาคม 
2564 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู 
“การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Leaning) 
 
 
 

4 พฤษภาคม 
2564 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 
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ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม/พัฒนาตนเอง วันที่ หน่วยงานที่จัด 
- การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรสำหรับครู 
“ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานสำหรับครู
(English Language Basically for 
Teacher) 

4 พฤษภาคม 
2564 

สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 3 

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “เสาวนาภาษาครูปฐมวัย 
สพป.กำแพงเพชร เขต 1” 

31 กรกฎาคม 
2564 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 

- ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร “การประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวไหม่ พ.ศ.
2561” 

6 กันยายน 
2564 

สพป.ยะลา 
เขต 2 

- ได้ผ่านการทดสอบในโครงการ 
“อบรมออนไลน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอน” 

5 ตุลาคม 
2564 

โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัด 
พิษณุโลก 

- ได้เข้าอบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“การเรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมใน
ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย” 

10 ตุลาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

- ได้ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์ 
ในห้วข้อ “การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
สำหรับเด็กปฐมวัย” 

11 ตุลาคม 
2564 

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

- ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมของ
สถานศึกษา เพ่ือในการขับเคลื่อน
การศึกษาตามรูปแบบ New 
Normal” 

17 ตุลาคม 
2564 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

- ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย (MOE Safety 
Platform) 

15 กุมภาพันธ์ 
2565 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางเยาวเรศ  จุลสุข 
 

แนะนำการบูรณาการกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียน
การสอนในยุค COVID 19 

9 มิถุนายน 
2564 

มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 
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โดยมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัยเชิง
บวกบุคลากร 
 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างวินัยเชิงบวก
บุคลากร 
1) ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามแผนงาน 
2) มอบหมายการปฏิบัติงาน 
  2.1) ครูอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 
  2.2) ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
  2.3) ครูปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
- ครูปฐมวัยจำนวน 12 คน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความมุ่มมั่นและอุทิศตนในการ
สอน 
- ครูมีผลงานวิจัยและโครงงาน 
- ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 

 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 ผลการดำเนินงานพบว่าผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียน ได้เห็นถึงความสำคัญของจัดการ 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความปลอดภัย สภาพห้องเรียนมีความปลอดภัย มีโครงสร้างที่แข็งแรง อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก สิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนมีความปลอดภัย มีการตรวจสอบคุณภาพใน การใช้งานอย่าง
สม่ำเสมอ หากมีการชำรุด มีบริการแจ้งซ่อมและมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดเวลา ของเล่น ภายในห้องเรียน มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็ก มีการทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบ ความพร้อมในการใช้งานและจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กปฐมวัย 

โดยมีผลการดำเนินโครงการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ และ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง
ซ่อมแซมวัสดุ 

-โครงการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซม
วัสดุ 
1) ประชุมคณะกรรมการตาม
แผนปฏิบัติการ 
2) ครูสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้น ทีวี 
3) เมื่อมีการชำรุดเสียหายเสนอ
ขอซ่อมแซมตามลำดับต่อไป 

เชิงปริมาณ 
 -จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และจัดจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 
เชิงคุณภาพ 
  ห้องเรียนทุกห้องได้ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ 
และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
       ผลการดำเนินงานพบว่า แต่ละห้องเรียนระดับปฐมวัยทุกห้องมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และครูใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก เช่น  คอมพิวเตอร์ ทีวี และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล สาระ
ตามหน่วยเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพของจริง  

โดยมีผลการดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนพ้ืนฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)ดังนี้ 

 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนพ้ืนฐาน
(เรียนฟรี 15 ปี) 
-กิจกรรม ICT 

-กิจกรรม ICT 
1) ครูจัดการเรียนการสอน ผ่าน
ช่องทาง Online และ You tube 
เด็กใช้สืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ตสามรถรับชม 
การถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียนวัดคูยาง 

เชิงปริมาณ 
-เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2-3 
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2-3 
ได้นำความรู้จากกิจกรรม ICT 
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
  ผลการดำเนินงานพบว่า โดยในทุกกิจกรรมวันสำคัญหรือกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษ ต่าง ๆ เด็ก ๆ 
ที่มีความสามารถและความถนัดด้านต่าง ๆ เช่น โครงการบัณฑิตน้อยก้าวสู่ความสำเร็จ จะได้แสดง ความสามารถ
ของตนเองให้บุคคลอื่นได้เห็นนอกจากนี้ทางครปูฐมวัย ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
เพ่ือสนับสนุนให้ เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เข้าร่วมการแข่งขัน แสดง ความสามารถของตนเอง 
ในการรายการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา  

โดยมีผลการดำเนิน โครงการการบัณฑิตน้อยก้าวสู่ความสำเร็จ โครงการวันสำคัญ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนี้ 

 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-โครงการบัณฑิตน้อยก้าวสู่
ความสำเร็จ 
 

-โครงการบัณฑิตน้อยก้าวสู่
ความสำเร็จ 
1) เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 
รับวุฒิบัตร ที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนวัดคูยาง 
 

เชิงปริมาณ 
-เด็กปฐมวัยจำนวน118 คนที่มี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มี
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์
สังคมและสติปัญญา    
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2.7 โรงเรียนผ่านการประเมินรอบท่ี สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

       ผลการดำเนินงานพบว่าเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรม
ทดลองวิทยาศาสตร์ทุกวันอังคารของสัปดาห์และทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จำนวน 20 ครั้งทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ...ข้ามแก้วได้ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

โดยมีผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

- กิจกรรมบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย 
1) ครูได้กำหนดกิจกรรมการ
ทดลองรายปี ทั้งหมด 20 
กิจกรรมโดยแยกเป็นกิจกรรมของ
ระดับชั้นอนุบาล 2และอนุบาล 3 
2) ครูจัดกิจกรรมการทดลองทุก
วันอังคาร 
3) ครูจัดทำสรุปผลการทดลอง
ทุกกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
-เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กปฐมวัยได้ร่วมกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ทุกคนอยู่ในระดับ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 13 แสดงมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
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3.  ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง 
3.1)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564) 
3.2)  หลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน 

และท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 
3.3)  แผนการจัดประสบการณ์เด็ก 
3.4)  กำหนดการสอนรายปีระดับปฐมวัย 
3.5)  ข้อมูลครูปฐมวัย 
3.6)  รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร 
3.7)  แผนพัฒนาครูและบุคลากร  
3.8)  รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้อง 
3.9)  แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 
     
 
 
 
 
 
 

     QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เก่ียวข้อง    
 

4.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
4.1 พัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย 
4.2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
4.3 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และสื่อการสอนให้เพียงพอกับเด็ก 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการดำเนินงาน 

1.1  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
 1) ทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในปีที่ผ่านมา 

2) วางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
3) กำหนดปฏิทินดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ  

1.2  ขั้นดำเนินการ 
 1)  ประชุมเพ่ือทบทวนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) และผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก รูปแบบการจัดประสบการณ์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
      1.3  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินพัฒนาการ 
 1)  การประเมินพัฒนาการเด็กหลังจากการจัดการเรียนการสอน  

 2) มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ให้กับเด็กปฐมวัย       
      1.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
2) จัดทำID PLAN พัฒนาตนเอง 
3) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
 

2.  ผลการดำเนินงาน 
2.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ผลการดำเนินงานพบว่าครูจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยางมีพัฒนาการ 
4 ด้าน เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ เล่น และปฏิบัติกิจกรรม ทำให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  
โดยมีผลการดำเนิน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ โครงการวันสำคัญ ดังนี้ 

 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  
- โครงการวันสำคัญ 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
1) เด็กแต่ละห้องห้องฝึกเด็กทำ
กิจกรรมสร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน
และ ฉีกตัดปะภาพจากกระดาษ 
2) จัดแข่งขันระหว่างสายชั้น
อนุบาล 2-3 เป็นตัวแทนร่วมการ
แข่งขันปั้นดินน้ำมันและฉีดตัดปะ 

เชิงปริมาณ 
-เด็กชั้นอนุบาล 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) เด็กปฐมวัยเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงเป็น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทยจากเด็กที่เป็นผู้นำ
กิจกรรมยามเช้าทุกวัน 
- กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
1) ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการวันสำคัญ 
1) เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 
2-3 ร่วมกิจกรรมในการเรียนการ
สอนแต่ละห้องเรียนและกิจกรรม
ของโรงเรียน ที่เป็นวันสำคัญ 

 
2.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

       ผลการดำเนินงานพบว่าครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ  กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเสริมทักษะการคิดรวบยอด การ คิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติด้วย ตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรูตามหน่วยเสริมประการณ์แต่ละสัปดาห์ในชั้นเรียน และในกิจกรรม
โครงการวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงการ (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งทำทุกเดือน ทำให้เด็กปฐมวัยมีความสุขในการทำกิจกรรม 
            โดยมีผลการดำเนิน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูผู้สอนพาเด็ก ๆ เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์ทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ 
2) เด็ก ๆ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
ทำการทดลองและนำเสนอผล
การทดลองด้วยตนเอง 
 
 

เชิงปริมาณ 
  -เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการ ระดับดีมาก 
. 
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โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขันเป็น
สายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) กิจกรรมยามหน้าเสาธงตอน
เช้าเด็กอนุบาล 2-3 เรียนรู้
คำศัพท์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากผู้นำ วันละ1คำ 
2) กิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายฝึกสื่อสารคำทักทาย
ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
-กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
 
- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
1) เด็กๆรับผิดชอบดูแลบริเวณ
อาคารเรียนอนุบาล 
2) เด็กๆคัดแยกขยะและทิ้งขยะ
ถูกที่ 
 

เชิงปริมาณ 
  -เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 976.08 ของความสำเร็จใน
การปฏิบัติตามกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
  -เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.35 ของความสำเร็จในการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การดำเนินโครงการ 
. 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
  -เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 96.58 ของความสำเร็จในการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
การดำเนินโครงการ 
. 
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2.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
       ผลการดำเนินงานพบว่า ครูปฐมวัยมีการจัดห้องเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ห้องเรียน
สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีพ้ืนที่เหมาะสม บริเวณอาคารสะอาด น่าอยู่โดยจัดให้มี บรรยากาศ ภูมิทัศน์
สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ ภายใน
อาคารบริเวณโรงเรียน หากมีวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆชำรุด แจ้งความประสงค์ เพ่ือแจ้งซ่อมและดำ เนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป มีสื่อเทคโนโลยีภายในห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้สืบค้น หาความรู้และรับข่าวสารที่ทันสมัย นอกจากนี้
ทางครูปฐมวัยยึดหลักมาตรการ 5 ส. ประหยัด จัดให้มีอุปกรณ์ ของ เล่น ของใช้เครื่องนอนและเครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆให้เพียงพอ กับเด็ก ภายในห้องเรียนจัดให้มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ 
ต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและราย  กลุ่มจัดให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นและ
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

โดยมีผลการดำเนิน โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อม
จัดป้ายตกแต่ง ผลิตสื่อ
นวัตกรรมกรรมการสอน 
 

-กิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมจัด
ป้ายตกแต่ง ผลิตสื่อนวัตกรรม
กรรมการสอน 
1) ครูจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้
ตามหน่วยการสอน 

เชิงปริมาณ 
ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับวัย 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 96.13 ของความสำเร็จใน
การปฏิบัติตามกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการดำเนินโครงการ 
 

 
2.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 ผลการดำเนินงานครูปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ 

กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียน การสอน 
และใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
จากกิจกรรมและ กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการประเมินเด็กตามเกณฑ์ การประเมิน ได้แก่  การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เป็นการวัด ระดับ ความสามารถของร่างกาย เพ่ือประเมินความสามารถว่าดีมากน้อย เพียงใด โดยเฉพาะ 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความ คล่องแคล่วว่องไว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย และกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะประเมินภาค เรียนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา โดยมีเด็กท่ีผ่านเกณฑ์การ ประเมินตั้งแต่ระดับปานกลางข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
เพ่ือประเมินความเจริญเติบโตของ ร่างกายเด็กปฐมวัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนเด็กที่ผ่านการประเมินได้
คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 89.67 
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โดยมีผลการดำเนิน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  
- โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
1) แต่ละห้องฝึกเด็กปั้นดินน้ำมัน 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
2) คัดตัวแทนห้องเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างภาพ
ด้วยการฉีกตัดปะ โดยแข่งขันเป็น
สายชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 
 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1) กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
เด็กอนุบาล 3 เรียนรู้คำพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
จากผู้นำ วันละ 1 คำ 
2) กิจกรรมการเรียน การสอน 
ในห้องเรียน ฝึกอ่านและเขียน
อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 
และพิมพ์ใหญ่ฝึกอ่านและเขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
-กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินโครงการ ระดับดีมาก 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
-เด็กชั้นอนุบาล 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.35 ของเด็กปฐมวัยเด็กชั้น
อนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
-เด็กชั้นอนุบาล 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.50 ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม 
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2.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(PLC) ผลการดำเนินงานครูปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยางนำกระบวนการ PLC มาแก้ไข พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผเรียน
นั้น แบบบันทึกข้อมูล PLC คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย กับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โดยมีผลการดำเนิน กิจกรรม PLC ดังนี้ 
โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม  
(PLC) 

-กิจกรรม (PLC) 
ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์และวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  
(Analyze & Plan)  
ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติและสังเกตการ
เรียนรู้ (Do & See) 
ขั้นที่ ๓ สะท้อนความคิดและ
ปรับปรุงใหม่  
(Reflect & Redesign)  

เชิงปริมาณ 
-ครูปฐมวัย๑๒ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
-ครูปฐมวัย 12 คนเข้าใจแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จัดการเรียนรู้ (PLC) 
 

  
2.6 ครูจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม  ใน 1 ปีการศึกษา 

            ผลการดำเนินงานครูปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยาง สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียน การสอน
ครูผู้สอน พาเด็กๆเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติทำการทดลองวิทยาศาสตร์ ทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและราย กลุ่มจัดให้มีการเรียนรู้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึ้นและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

โดยมีผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
1) ครูได้กำหนดกิจกรรมการ
ทดลองรายปี ทั้งหมด 20 
กิจกรรมโดยแยกเป็นกิจกรรมของ
ระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล 3 
2) ครูจัดกิจกรรมการทดลองทุก
วันอังคาร 
3) ครูจัดทำสรุปผลการทดลอง
ทุกกิจกรรม 
 

เชิงปริมาณ 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 97.14 ของเด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ไดด้ีขึ้นไป 
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2.7 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
            ผลการดำเนินงานครูปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยางครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมะสมแก่ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนและใช้แก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียนครูทุกคนจัดทำงานวิจัยชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง 
โดยมีผลการดำเนิน กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-กิจกรรมการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 

-กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๑) ให้ครูผู้สอน บันทึกพฤติกรรม
ของเด็กในชั้นเรียนที่ต้องการปรับ
พฤติกรรมหรือเด็กท่ีต้องการ
ส่งเสริมเพ่ือนำมาวิเคราะห์ปัญหา
ในการทำวิจัยและสรุปผล 
๒) จัดทำแบบฝึกทักษะ 
๓) จัดทำแบบประเมิน 

เชิงปริมาณ 
- ครูปฐมวัย๑๒ คนทำวิจัยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
 -ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนใน
แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ และสะเต็มศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผลการดำเนินงานครูปฐมวัยโรงเรียนวัดคูยางครูโครงงาน เรื่อง “กล้วย” เป็นการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ

ตรวจสอบ ทดลอง เพ่ือให้ได้คำตอบ  ในเรื่องที่เด็กสนใจหัวข้อการศึกษาค้นคว้า มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ   
การคิดสังเกต และสืบค้นข้อมูล โครงงาน เรื่อง “กล้วย” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับ
เดก็ปฐมวัย  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 
เริ่มต้นโครงการ ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการระยะที่ 3 สรุปผลโครงการการเรียนการสอนแบบโครงงานครูมีบทบาท
กระตุ้นให้เด็กคิดไตร่ตรองทบทวนเกี่ยวกับความคิดของตัวเองที่มีต่อหัวข้อโครงงานนั้นและแลกเปลี่ยนความคิดกับ
เด็ก ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และตอบสนองต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ดีได้จากการที่เด็ก 
ได้ลงมือปฏิบัติ สำรวจ ทดลอง ประดิษฐ์ และคิดวางแผนปัญหาด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบโครงงานเปิด
โอกาสให้เด็กเข้าใจหัวข้อนั้นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจ ความสัมพันธ์และได้รับความรู้ที่เด็ก ๆ นำไปใช้ชีวิตประจำวัน   
สะเต็มศึกษาได้ศึกษา เด็กได้ศึกษาค้นคว้า สำรวจต้นไม้ครูและ พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ 
โดยนำภาพส่วนประกอบ (ดอก ผล ลำต้น และราก) มาแสดงให้เด็กดูด้วย ครูตั้งคำถามเพ่ือให้เด็กระดมความเห็น
ว่า “ ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร” ใช้คำถามเพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไปขออาสาสมัคร
เด็กออกมาแสดงความคิดเห็นให้เพ่ือนฟังถึงประโยชน์ของต้นไม้ แล้วให้เด็กดูภาพต้นไม้ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
และแห้งแล้ง แล้วเล่าเรื่องราวจากภาพทั้ง 2 ภาพ ครูใช้คำถามดังนี้  

- ถ้าต้นไม้ของเมืองไทยเหมือนในภาพ จะเกิดอะไรขึ้นกับคน สัตว์และสิ่งมีชีวิต 
- อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าไม้ ต้นไม้เป็นเช่นนั้น 
- ถ้าโรงเรียนของเราไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยจะเป็นอย่างไร 

จากนั้น จึงจัดประสบการณ์ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 โดยมีผลการดำเนินโครงการ และสะเต็มศึกษา  ดังนี้ 
 

โครงการ ขั้นตอนกิจกรรม ผลการดำเนินโครงการ 
-โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ(Project 
Approach)  
 
 
 
  
 
 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา   

-การสอนแบบโครงการ  
(Project Approach) มี ๓ ระยะ  
ระยะที่ ๑ เริ่มต้นโครงการ   
ระยะที่  ๒  พัฒนาโครงการ 
ระยะที่  ๓ สรุปผลโครงการ   
 
 
 
 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา   
-กิจกรรมที่ ๑ สำรวจต้นไม้  
และอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้  
-กิจกรรมที่ ๒ นำใบไม้ที่ได้จาก
การสำรวจมาทำกิจกรรม 
การขูดสีจากใบไม้ 
-กิจกรรมที่ ๓ นำเสนอผลงาน 
การขูดสีจากใบไม้ 
-กิจกรรมที่ ๔ ฉีก ตัดปะ  
รูปต้นไม้ 
-กิจกรรมที่ ๕ เด็กร่วมกัน
ประดิษฐ์ต้นไม้จากกล่องนม 
และกระดาษสี ชาย ๑ ต้น  
หญิง ๑ ต้น 
-กิจกรรมที่ ๖ เด็กนำกิ่งไม้แห้ง 
มาติดกับกระดาษสีทำเป็นต้นไม้ 
ที่เกิดจากดิน หิน ทราย 

เชิงปริมาณ 
 -โครงการ (Project Approach) 
เด็กชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2-3ได้นำ
ความรู้จากโครงการ นำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
เชิงปริมาณ 
-กิจกรรมสะเต็มศึกษา   
เด็กชั้นอนุบาล 2–3 ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
เชิงคุณภาพ 
-เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2-3ได้นำ
ความรู้และกิจกรรมสะเต็มศึกษา  
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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  แผนภูมิที่ 14 แสดงมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 
3.  ระบุร่องรอย หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง    

3.1)  บันทึกผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
3.2)  รายงานการดำเนินโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเรียนรู้คำพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

3.3) รายงานการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      3.4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(เรียนฟรี 15 ปี) 

- กิจกรรม ICT 
      3.5) โครงการพัฒนาบุคลากร 
      - กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
      3.6) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อม จัดป้ายตกแต่งผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
      3.7) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3.4) แผนการจัดประสบการณ์ 
3.5) รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
3.6) สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  
3.7) โครงการProject Approach (เรื่องกล้วย) 
3.8) กิจกรรมสะเต็มศึกษา (เรื่องต้นไม้) 
3.9) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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QR Code ร่องรอย หลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 
 
4.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
4.2 จัดทำID PLAN พัฒนาตนเอง 
4.3 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  
4.4 จัดกิจกรรม PLC สำหรับครูหลังจากการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกๆสัปดาห์ 
4.5 ครูจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และโครงการ Project Approach



ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผลการประเมิน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็กคุณภาพของเด็ก 
1. เด็กทุกคนแต่งเครื่องแบบเป็นระเบียบและสะอาด 
2. เด็กร่าเริงแจ่มใส  กล้าพูดกล้าแสดงออก 
มีจิตอาสาเสนอตัวทำกิจกรรม 
3. เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการลงมือปฏิบัติ
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัยจริงจึงส่งผลให้ รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
และการสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะกระดาษระดับชั้น
ปฐมวัย ระดับกลุ่มพ้ืนที่การศึกษาอำเภอ(Cluster) 
เมืองตะวันออก ในการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)หลักสูตรบูรณาการ สาระชีวิต
การเรียนรู้วิถีชีวิตใรครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 ปีการศึกษา 2564 และโรงเรียนวัดคูยางผ่านการ
ประเมินรอบที่สาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ปีการศึกษา 2562 - 2566 
4. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
5. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นำสู่การปฏิบัติได้ 
 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
   1. สร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ฝึกการรับของและ
กล่าว ขอบคุณและเมื่อทำผิดรู้จักกล่าว 
ขอโทษ 
   2. การช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนวัดคูยางได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา มี
แผนปฏิบัติการประจำปี   
มีหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งประเมินผลการ
ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  และสาธารณะ  มีการนำผลการ
ประเมินมาใช้วางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป
อย่างเป็นระบบ 
2. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะ 
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์
ผลงานด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม  
ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพที่ดี  เจริญเติบโตตาม
วัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถแสดงออกทางศิลปะ/ดนตรี  
การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คิดและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย มีนิสัยรักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นไทย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
โดยการคิด และปฏิบัติจริง เช่น  

- สอนการทดลองวิทยาศาสตร์  
(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 

- สอนแบบโครงการ (Project Approach) 
- สอนแบบสะเต็มศึกษา 
- การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ให้
พอเพียงและปลอดภัย 
     2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
   2. สถานศึกษาควรหาความร่วมมือกับชุมชน เช่น 
เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นวิทยากร
เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นหรือคงสภาพ 
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach และแบบสะเต็มศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
5. พัฒนาครูและบุคลากร 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 1.การแต่งกายชุดนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

2.การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันอังอาคาร 
3.เด็กปฐมวัยมีทักษะสร้างสรรค์การสร้างภาพ ฉีด ตัด ปะ และปั้นดินน้ำมัน  

นวัตกรรม หรือ Best Practice (ถ้ามี) 
1. ชื่อผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศิลปะสร้าสรรค์ การฉีก ตัด ปะ ของเด็กปฐมวัย 
2. ความสำคัญของผลงาน 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา 
2.2 เพ่ือให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
2.3 เพ่ือให้เด็กรู้จักการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน 
2.4 การเพ่ิมสมาธิ 
2.5 สนุกสนานเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจด้วย 

3. กระบวนการพัฒนา 
ตอนที่ 1  การเตรียมการ ทำไมถึงทำ 
ตอนที่ 2  กระบวนการสร้างหรือพัฒนา 

2.1 จัดทำแผนการการเรียนรู้ ที่มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
2.2 จัดการเรียนรู้โดยตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติในการค้นหาความหมาย 

ด้วยการให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้ 
2.3 จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมซึ่งเอ้ือให้เกดิการเรียนรู้ เนื่องจากอารมณ์และการเรียนรู้ 
2.4จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการ 

จัดประสบการณ์ 
2.5 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดกิจกรรมทางศิลปะ ควรระลึกอยู่เสมอว่ากิจกรรมที่จัดเปิดโอกาส ให้เด็กได้ใช้ประสบการณต์รง 

จากสิ่งแวดล้อมว่าเพียงพอหรือไม่ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ให้เด็กต้องทำผลงานแล้วเหมือนกันกันท้ังห้อง เพราะ
การสร้างศิลปะคือการแสดงออกการับรู้เฉพาะบุคคล 

2.7 มีความเมตตาและหวังดีต่อเด็กทุกคนอย่าง เท่าเทียมกันโดยการแสดงความรักและความห่วงใย 
อยู่เสมอ 

2.8  ให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง ประสบการณ์ขณะที่เด็กอยู่ที่บ้านด้วย เช่น  
การกำหนดเรื่องล่วงหน้า แต่ละสัปดาห์ว่าจะมีกิจกรรมเรื่องใด วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำงานเป็นอย่างไร  
การเตรียมการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เกิดจินตนาการและสร้างผลงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 3  ผลการปฏิบัติ ผลการพัฒนาที่เป็น Best Practice 
เด็กปฐมวัยเกิดจินตนาการมีกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ 

ในชีวิตประจำวันได้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีโดยองค์รวม
ของเด็ก 

4. ปัจจัยความสำเร็จ 
4.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม 
4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจ นำการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
4.3 ด้านสื่อ และเทคโนโลยีจัดหาสื่อได้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
4.4 ด้านการประสานชุมชน ได้รับความร่วมมือในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง 

5. การเผยแพร่ 
5.1 ในเว็ปไซด์ของโรงเรียนวัดคูยาง 

 
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะทางสมองExecutive Function(EF)ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

                  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดคูยาง 
1. ความสำคัญของผลงาน 

1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะทางสมอง 
1.2 เพ่ือพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
1.3 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
1.4 เพ่ือให้เด็กรู้จักการสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน 

2. กระบวนการพัฒนา 
ตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ตอนที่ 2  กระบวนการสร้างหรือพัฒนา 

2.1 ทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 20 กิจกรรม 
2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2.3 จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมซึ่งเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้  

ตอนที่ 3  ผลการปฏิบัติ ผลการพัฒนาที่เป็น Best Practice 
ผลสำเร็จที่ได้เกิดจากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมการทดลองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่เด็กได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระเสรี และพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Function (EF) 
ของเด็กด้วยซึ่งเด็ก ๆ ได้ใช้ทักษะพ้ืนฐาน 9 ด้าน ของ EF ในการทำกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
เช่น 1. ทักษะความจำที่นำมาใช้งาน 2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจ - คิดไตร่ตรอง 3. ทักษะการยึดหยุ่นความคิด  
4. ทักษะการจดจ่อใส่ใจ 5. การควบคุมอารมณ์ 6. การประเมินตัวเอง 7. การริเริ่มและลงมือทำ 8. การวางแผน
และการจัดระบบดำเนินการ 9. การมุ่งเป้าหมาย ซึ่งเด็กๆได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ส่งผล 
ต่อเด็กดังนี้ 

1. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
2. เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. เด็กมีความมั่นใจในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. เด็กมีความภูมิใจในตนเองและมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น 
5. เด็กมีทักษะทางสมอง Executive Function (EF) ดีขึ้น 
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3. ปัจจัยความสำเร็จ 
3.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม 
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจ นำการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3.3 ด้านสื่อ และเทคโนโลยีจัดหาสื่อได้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
3.4 ด้านการประสานชุมชน ผู้ปกครองรับรู้และให้การสนับสนุน 

4. การเผยแพร่ 
5.1 ในเว็ปไซด์ของโรงเรียนวัดคูยาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Best Practice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 

 
 มาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 QR Code คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน 
 QR Code แผนการจัดประสบการณ์ 
 QR Code กิจกรรม PLC      
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ประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 9(3) ได้ 
กำหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดคูยางได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดคูยาง เพ่ือสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ทั้งนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/256๔  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. 256๔  เรียบร้อยแล้ว 
      
                  ประกาศ  ณ  วันที่   2๘  เมษายน  พ.ศ. 256๔ 
 
 
      
 
                            (นายขจรยศ  บุรุษศรี) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  2๘  เมษายน  พ.ศ. ๒56๔ 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 256๓ 

 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล 
 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้ 
๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

1.๕ เด็กแต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
1.๖ เด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะ สร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน และ ภาพฉีก

ตัดปะ 
๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

1.๗ เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
1.๘ เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณแม่  

2- 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมข้ึนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
2.1 โรงเรียนมหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น 
๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 

และเพียงพอ 
๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์   

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

2.7 โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

๙๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูยาง (ต่อ) 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  2๘  เมษายน  พ.ศ. ๒56๔ 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 256๓ 

 

ค่าเฉลี่ย 
 

แปลผล 
 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
3.1 ครจูัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.2 ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.3 ครจูัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.4 ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)  

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.๖ ครูจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม  
ใน 1 ปีการศึกษา 

๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

3.๗ ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
3.๘ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ และสะเต็ม

ศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนด 
ค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการประเมิน    
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   3.  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคูยาง ดังนี้ 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ    0 – 59.99 1 กำลังพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ    60 – 69.99 2 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ    70 – 79.99 3 ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ    80 – 89.99 4 ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ    90 – 100 5 ยอดเยี่ยม 
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    ๓.  คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
ครูนภิศรา รัตนบดี 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ครสูมหมาย แย้มโกเมน 

ครูอังคะวรรณา  ขวัญใจพานิช 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
           ครูนภิศรา รัตนบด ี

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ 
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ครสูุภาณี  แสงแก้ว 
ครูวนิดา  ทับทิม 

1.5 เด็กแต่งกายดี มีวินัย ใจอาสา ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
ครูนภิศรา รัตนบดี 

ครูจีรนันท์  แก้วมาลากุล 

1.6 เด็กมีทักษะสร้างงานศิลปะ สร้างสรรค์ปั้นดินน้ำมัน  
และ ภาพฉีกตัดปะ 

ครูมยุรี  ศรีวังราช 
ครูภาวิตา  อุ้ยวัฒนา 
ครูเยาวเรศ  จุลสุข 

1.7 เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ครอัูงคสุดา  บำรุงสุข 
ครูฐิติมา  เวชอุทัย 

1.8 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีทักษะด้านลีลามือ และท่องสูตรคูณ 
แม่ 2- 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมข้ึนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 

ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
ครูมยุรี  ศรีวังราช 

ครูภาวิตา อุ้ยวัฒนา 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 โรงเรียนมหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ครูสุภาณี  แสงแก้ว 
ครูวนิดา  ทับทิม 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ครูอังคสุดา  บำรุงสุข 
ครูฐิติมา  เวชอุทัย 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
ครูนภิศรา รัตนบดี 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ครูอังคสุดา  บำรุงสุข 
ครูฐิติมา  เวชอุทัย 

2.4 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์   

ครูสุภาณี  แสงแก้ว 
ครูวนิดา  ทับทิม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ครูมยุรี  ศรีวังราช 
ครูเยาวเรศ  จุลสุข 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

ครสูมหมาย แย้มโกเมน 

ครูอังคะวรรณา  ขวัญใจพานิช 

3.2 ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  

ครูมยุรี  ศรีวังราช 
ครูเยาวเรศ  จุลสุข 

3.3 ครจูัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  

ครูอังคสุดา  บำรุงสุข 
ครูฐิติมา  เวชอุทัย 

3.4 ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูภาวิตา  อุ้ยวัฒนา 
ครูจีรนันท์  แก้วมาลากุล 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)  

ครูภาวิตา  อุ้ยวัฒนา 
ครูจีรนันท์  แก้วมาลากุล 

3.6 ครูจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 
กิจกรรม  ใน 1 ปีการศึกษา 

ครสูมหมาย แย้มโกเมน 

ครูอังคะวรรณา  ขวัญใจพานิช 

3.7 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูกนกพร ชุ่มวงษ์ 
ครูนภิศรา รัตนบดี 

3.8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ  
และสะเต็มศึกษา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ครูอังคสุดา  บำรุงสุข 
ครูมยุรี  ศรีวังราช 
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มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณา และบันทึกผลตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย 
     ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทาง
ราชการต่อไป 
                                                 สั่ง  ณ  วันที่ 11 เมษายน  พ.ศ.2565          
        

 
 
                 (นายขจรยศ  บรุุษศรี) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง                  
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 

ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โรงเรียนวัดคูยาง ไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่ง

ประเทศไทย 
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ 
ในโครงการติดตามการัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 

โรงเรียนวัดคูยาง เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  นางสุภาณี แสงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 รางวัลรองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อน
ประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ  

นางอังคสุดา บำรุงสุข สพฐ. 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับการประเมินว่าสามารถ 
ลดก๊าซเรือนกระจกได้ จากโครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ 5 

โรงเรียนวัดคูยาง องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

โรงเรียนวัดคูยางผ่านการประเมินรอบท่ีสอง  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนวัดคูยาง มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” 

โรงเรียนวัดคูยาง กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัล เป็นสถานศึกษา 
ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

โรงเรียนวัดคูยาง สถาบันการส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
ธนาคารออมสิน 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัลระดับประเทศ 
เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภท
จำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป สามารถลดก๊าช
เรือนกระจกได้  17,909.00 kgCO2e 
 
 
 

โรงเรียนวัดคูยาง ไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่ง
ประเทศไทย 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัลชนะเลิศสารานุกรมไทย โรงเรียนวัดคูยาง โครงการสารานุกรมไทย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
สำหรับเยาวชนระดับประเทศครองถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 

สำหรับเยาวชนโดย 
พระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 
ร่วมกับสโมสรไลออนส์
สากลภาครวม 310 
ประเทศไทย 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัลระดับประเทศเป็น
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภท
จำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป  

ด.ญ.ชาลิสา โพธิ์เวียงคำ ไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่ง
ประเทศไทย 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัลระดับประเทศเป็น
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภท
จำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป  

ด.ญ.เขมจิรา วฒันพนัธ์ ไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่ง
ประเทศไทย 

เป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย นายขจรยศ บุรุษศรี องค์กริชาชีพครูไทย 
ระดับจังหวัด 

ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทนิติ
บุคคลหรือคณะบุคคล 

โรงเรียนวัดคูยาง กระทรงวัฒนธรรม 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันระบายสีเทียน 
ระดับชั้นอนุบาล 

นางอังคสุดา บำรุงสุข อบจ.กำแพงเพชร 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนรักษา
ศีล 5 ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล 5” จังหวัดกำแพงเพชร 

โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร 

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก นายขจรยศ บุรุษศรี จังหวัดกำแพงเพชร 
การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายขจรยศ บุรุษศรี จังหวัดนครสวรรค์ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น นายขจรยศ บุรุษศรี จังหวัดกำแพงเพชร 
ได้ร่วมประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือ
สัต์สุจริตและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการธุริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

นายขจรยศ บุรุษศรี จังหวัดกำแพงเพชร 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ระดับเขตพื้นที่ 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาด้าน
วิชาการ(OBEC AWARDS) 

นางสมหมาย แย้มโกเมน สพป.กพ.1 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษาด้าน
บริหารจัดการ (OBEC AWARDS) 

นางอังคสุดา บำรุงสุข สพป.กพ.1 

ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา สพป.กพ.1 
โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
ผลการสอบ O – NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
สูงสุดอันดับ 5  

โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 1 
โรงเรียนวัดคูยางผ่านการประเมินรางวัล 
คุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : 
SCQA 

โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดคูยางได้รับรางวัล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดอันดับ 8 

โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 1 
ระดับอำเภอ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันสร้าง
ภาพ ฉีก ตัดปะกระดาษระดับปฐมวัยในการ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตใน
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

1. ด.ช.รัชชานนท์ หล่ำพระธาตุ 
2. ด.ญ.นภัสสร อัครนิโรจน ์
3. ด.ช.วรานนท์ วรวงษ ์

กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาอำเภอ 
(cluster) เมืองตะวันออก 

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการปั้น
ดินน้ำมันระดับปฐมวัยในการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)หลักสูตรบูรณาการสาระ
การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

1. ด.ญ.วรมน  ประชาสิริกุล 
2. ด.ญ.ทักษพร  ชัยตะคุ 
3. ด.ญ.พิชญาพร  เงินทอง 

กลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอ 
(cluster) เมืองตะวันออก 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
สร้างภาพ ฉีก ตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัยในการ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice)หลักสูตรบูรณาการสาระการ
เรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

นางภาวิตา อุ้ยวัฒนา กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาอำเภอ 
(cluster) เมืองตะวันออก 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยในการประกวดผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)หลักสูตรบูรณา
การสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชน 
และท้องถิ่น 
 

นางอังคสุดา บำรุงสุข กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาอำเภอ 
(cluster) เมืองตะวันออก 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ได้รับรางวัลครูผู้สอนเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน
สร้างภาพ ฉีก ตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัยในการ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 (Best Practice)หลักสูตรบูรณาการสาระการ
เรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

นางมยุรี ศรีวังราช 
 

กลุ่มพ้ืนที่การศึกษาอำเภอ 
(cluster) เมืองตะวันออก 

ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการปั้น
ดินน้ำมันระดับปฐมวัยในการประกวดผลการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)หลักสูตรบูรณาการสาระ
การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

1. ด.ญ.วรมน  ประชาสิริกุล 
2. ด.ญ.ทักษพร  ชัยตะคุ 
3. ด.ญ.พิชญาพร  เงินทอง 

โรงเรียนชากังราว 

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันสร้าง
ภาพ ฉีก ตัดปะกระดาษระดับปฐมวัยในการ
ประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
หลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตใน
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

1. ด.ช.รัชชานนท์ หล่ำพระธาตุ 
2. ด.ญ.นภัสสร อัครนิโรจน ์
3. ด.ช.วรานนท์ วรวงษ์ 

โรงเรียนชากังราว 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 

   บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
………………………………………………………………………….. 

 

    การให้ความเห็นชอบ 
 

โรงเรียนวัดคูยาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดคูยาง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕6๔  ตามประกาศของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6  สิงหาคม  2561   
โรงเรียนวัดคูยางได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว
แล้ว   

 คณะกรรมการได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 256๔  เป็นต้นไป 
 
 

 
ลงชื่อ       

                                                                    (พระธรรมภาณพิลาส) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคูยาง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดคูยาง  ระดับปฐมวยั ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    คลิปการสอน เรื่อง ประเภทยานพาหนะ                  คลิปการสอน Co 5 Step เรื่องขนาดรูปร่างรูปทรง 
 
 
 
 
 
 
 

คลิปการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หมุดลอยน้ำ               คลิปการสอน Co 5 Step เรื่องกลางวันและกลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               QR Code กิจกรรม PLC 
 
 
 


