
 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 
 
 
 

 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 256๑
ของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๑ ของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ            
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน   

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วม
จัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่- สันก าแพง ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓  

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ คน พนักงานครู 
จ านวน ๖ คน พนักงานจ้าง จ านวน ๕ คน นักเรียนทั้งหมด จ านวน ๙๒ คน  

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสุขภายใต้ปรัชญา “สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม น าสู่การเรียนรู้” สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สุขภาพดี 
มีมารยาทงาม” พร้อมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุก ๆ ด้าน ดังอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“วินัยดี มีพัฒนาการเด่น” 
 
ผลการประเมินตนเอง 

๑.  คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
๒.  สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้นมีข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์

อะไรบ้างท่ีจะสนับสนุน 
ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด การอบรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ และตาม
ความสนใจ สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียน
มีความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet 
สามารถใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทุกห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาด
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มี
มารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก มีทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและจังหวะจน
สามารถรับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ  
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๓.  สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อย่างไร 
จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีทุกด้านเหมาะสมตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
เหมาะสมตามวัย เด็กได้รับการประเมินพฤติกรรมเด็กรายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เด็กได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เป็นต้น 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรท้องถิ่น มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย บริหารการจัดการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และมีระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
พ.ศ.2561 

ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูมีแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบ STEM สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง 
(Executive Function) รวมทั้งสอดแทรกค่านิยม 12 ประการ และหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและสามารถ
น าเสนอผลงานได้ มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สุขภาพฟัน และการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆ 
3. หลักสูตรท้องถิ่น 
4. การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
6. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
7. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และการประเมินพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทย 

 8. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ประสานผู้ปกครองด้านสุขอนามัยของเด็ก 
2. ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

 3. ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น 
 4. ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

5. ควรให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
6. ควรปรับปรุงสื่อด้าน ICT เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
7. ควรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชั้น 
8. ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   
มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียน อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ต ำบล หนองป่าครั่ง อ ำเภอ เมืองเชียงใหม่ 

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๗-๘๑๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๘๕๕-๒๖๑
โทรสำร ๐๕๓-๑๑๗๘๑๐  
E-mail: npk_kindergarten2@hotmail.com 
Website : www.facebook.com/NPK2kindergarten 
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดสอนระดับช้ัน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ จ ำนวน ๔ ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที ่๑,๐๔๗ ตารางเมตร 

 
ประวัติของสถำนศึกษำ 

  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ สั งกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ ง  กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ถนนเชียงใหม่- สันก าแพง ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในสมัยของ นายสมคิด  เลิศเกียรติด ารงค์  ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลสร้างอาคารเรียนจ านวน ๑ หลังเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (คสล.) อาคารเรียนชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถใช้งบประมาณการก่อสร้างจ านวน ๓,๔๙๕,๐๐๐บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้
ท าพิธี เปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยนายสมคิด  เลิศเกียรติด ารงค์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวน ๙๒ คน มี
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ คน ครูผู้สอน จ านวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน เจ้าหน้าที่การเงิน ๑ คน 
ผู้ช่วยครู ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน และแม่บ้าน ๑ คน นกัเรียนที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในต าบลหนองป่าครั่งและละแวกใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษา
แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม 
จริยธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้ปรัชญา “สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม น าสู่การเรียนรู้” 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 
  ๒) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา นายเดมิตร  จับจันทร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/NPK2kndergarten
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระงาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ นางอาจารี   
บัวหลวง 

๓๕ ๘.๙ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๒ 

๒๕ 138 

๒ นางสาวเรณา   
ไชยศรี 

๔๐ ๘.๙ ครู คศ.๑ คบ. ประถม 
ศึกษา 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๓ 

๒๕ 86 

๓ นางสาวกาญจนา  
อุตมะแก้ว 

๔๑ ๗.๑๑ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การ
บริหาร
ศึกษา 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๓ 

๒๕ 128 

4 นางรัชนู   
นันติแสง 

๓๖ ๗.๙ ครู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๑ 

๒๕ 80 

5 นางฉันทวรรณ   
มอยไข 

๕๔ ๗.๔ ครู คศ.๑ คบ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๒ 

๒๕ 80 

6 นางนงคราญ   
สุรินทร์ฤทธิ์ 

๔๖ ๖.๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 
อนุบาล ๑ 

๒๕ 80 

    
  

 3.๒  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
๑ นางสาวปฏิมา   

คนแคล้ว 
๓๘ บุคลากรสนับสนุน

การสอน 
บช.บ. ภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 
การเงิน 

(ช่วยราชการ) 
กรมฯ 

๒ นางสาวจุไรรัตน์  
ด าสุวรรณ 

๔๐ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการ เทศบาล 

3 นางสาวรัตนา  
พะโขะ 

๒๓ ลูกจ้างตาม
โครงการ 

ม.๓ - แม่บ้าน เทศบาล 

4 นายอัมรินทร์ 
เททิน 

๓๗ พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ป.๖ - นักการ 
ภารโรง 

กรมฯ 

5 นางสาววราพันธ์   
ศรีพันธ์ 

๒๑ ลูกจ้างตาม
โครงการ 

ม.๓ - ผู้ช่วยคร ู เทศบาล 
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 3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - - - - 
2. สายงานการสอน - - - - - 

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - ๔ ๒ - ๖ 
- พนักงานจ้าง(สอน) - - - - - 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - ๔ ๒ - ๖ 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ - ๑ - - ๑ 
- พนักงานจ้างทั่วไป - ๑ - - ๑ 
- ลูกจ้างประจ า ๑ - - - ๑ 
- อื่นๆ (ระบุ) 2 - - - 2 

รวม 3 ๒ - - 5 
รวมท้ังสิ้น 3 ๖ 3 - ๑2 
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25.00% 

50.00% 

25.00% 

0.00% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิกำรศึกษำสูงสดุของบุคลำกร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

8.33% 

50.00% 

41.67% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 6 100 35 
ภาษาไทย - - - 
คณิตศาสตร์ - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 
ศิลปะ - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 100 35 

 

 

8.33% 

50.00% 

41.67% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น ……………คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ (3 ขวบ) 2 21 12 33 2 

  อ.๒ (4 ขวบ) 2 22 12 34 2 

  อ.๓ (5 ขวบ) 1 14 11 25 1 

รวม 5 57 35 92  

รวมทั้งสิ้น 5 57 35 92  

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง.......-.....คน  รวม จ านวน.....-.......คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = …15….. : ……1..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ………….. : ………..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2559 - 2561 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

30 

32 

29 

19 

29 

28 

33 

34 

25 

อนุบำล 1 

อนุบำล 2 

อนุบำล 3 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 
ปีกำรศึกษำ 2559- 2561 

ปี กศ.2561 ปี กศ.2560 ปี กศ.2559 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น จ ำนวน

ที่ เด็ก 1 2 3
ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ

อ.1/1 14 0 0 14 14 3 14 100
อ.1/2 16 0 0 16 16 3 16 100
รวม 30 0 0 30 30 3 30 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 100
อ.2/1 18 0 0 18 18 3 18 100
อ.2/2 17 0 0 17 17 3 17 100
รวม 35 0 0 35 35 3 35 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 100
อ.3/1 24 0 0 24 24 3 25 100
รวม 24 0 0 24 24 3 25 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 10
100 0 0 100 100 3 100 100
100 0 0 100 100 100 100

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

100% 

0% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
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  5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  2561 
ระดับชั้น จ ำนวน

ที่ เด็ก 1 2 3
ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ

อ.1/1 14 0 0 14 14 3 14 100
อ.1/2 16 0 0 16 16 3 16 100
รวม 30 0 0 30 30 3 30 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 100 100
อ.2/1 18 0 1 17 18 2.94 18 100
อ.2/2 17 0 0 17 17 3 17 100
รวม 35 0 0 35 35 2.97 35 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 99 100
อ.3/1 24 0 0 24 24 3 25 100
รวม 24 0 0 24 24 3 25 100

รอ้ยละ 100 0 0 1000 100 100 100
100 0 1 100 100 2.98 100 100
100 0 1.12 98.88 100 99.67 100 100

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

99% 

1% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
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  5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม 2561 
ระดับชั้น จ ำนวน

ที่ เด็ก 1 2 3
ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ

อ.1/1 14 0 1 13 14 2.93 14 100
อ.1/2 16 0 0 16 16 3 16 100
รวม 30 0 0 30 30 2.97 30 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 99 100
อ.2/1 18 0 1 17 18 2.94 18 100
อ.2/2 17 0 0 17 17 3 17 100
รวม 35 0 0 35 35 2.97 35 100

รอ้ยละ 100 0 0 100 100 99 100
อ.3/1 24 0 0 24 24 3 25 100
รวม 24 0 0 24 24 3 25 100

รอ้ยละ 100 0 0 24 24 3 25 100
100 0 2 100 100 2.98 100 100
100 0 2.25 97.75 100 99.33 100 100

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

98% 

2% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
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  5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  2561 
ระดับชั้น จ ำนวน

ที่ เด็ก 1 2 3
ประเมิน ทีป่ระเมิน ปรบัปรงุ พอใช้ ดี จ ำนวน รอ้ยละ

อ.1/1 14 0 2 12 14 2.86 14 100
อ.1/2 16 0 2 14 16 2.75 16 100
รวม 30 0 4 26 30 2.81 30 100

รอ้ยละ 100 0 13.33 86.64 100 93.5 100 100
อ.2/1 18 0 2 16 18 2.89 18 100
อ.2/2 17 0 2 15 17 2.88 17 100
รวม 35 0 4 31 35 2.89 35 100

รอ้ยละ 100 0 11.43 88.57 100 96.17 100 100
อ.3/1 24 0 0 24 24 3 25 100
รวม 24 0 0 24 24 3 25 100

รอ้ยละ 100 0 0 24 100 100 100 100
100 0 8 100 100 2.88 100 100
100 0 8.99 91.01 100 95.87 100 100

อนุบำล 1
(3 ปี)

รวมทุกระดับชั้น
รอ้ยละรวม

อนุบำล 2
(4 ปี)

อนุบำล 3
(5 ปี)

เด็กทีม่ีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉลีย่ S.D.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

91% 

9% 

0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 
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ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

92 100 

๒. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

92 100 

๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 3 3.26 
๘. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 24 100 
                                          ประถมศึกษา   
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น   
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย   

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน 1 หลัง 
๒. อาคารประกอบ - 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม 13 ห้อง 
๔. สระว่ายน้ า - 
๕. สนามเด็กเล่น 2 สนาม 
๖. สนามกีฬา - 
๙. ฯลฯ  
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพ้ืนที่ราบแหล่งอาศัยหนาแน่น มีประชากรประมาณ 

๖,๙๘๗ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้  เช่น วัด ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย อาชีพ
หลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
ประเพณีตามพุทธศาสนา 

7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 

สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเศรษฐกิจ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อจ ากัด 
ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนพักอาศัยอยู่ใกล้

แหล่งที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรม เช่น ร้านขายสุรา ร้านเกม เป็นต้น 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕60  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา) 

กิจกรรม 

เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
อนุบำล ๑ อนุบำล ๒ อนุบำล ๓ 

ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 

เคลื่อนไหวและจังหวะ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

สร้างสรรค ์ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

เสรี ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ 

เสริมประสบการณ์ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ 

กลางแจ้ง ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ ๖๖ ๑๕ 

เกมการศึกษา ๕๐ ๑๑ ๕๐ ๑๑ ๕๐ ๑๑ 

รวม ๔๔๘ ๑๐๐ ๔๔๘ ๑๐๐ ๔๔๘ ๑๐๐ 

จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ     ๔๔๘    ชัว่โมง 

การเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการเรียนตามศักยภาพของสมองของผู้เรียน 

สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ๔ สาระ ดังนี้ 
๑) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  

๒) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

๓) ธรรมชาติรอบตัว    

๔) สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 



๒๑ 
 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 24 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 2,556 เล่ม มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 6 เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษา
ที่รายงาน) เฉลี่ย 30 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31.92 ของนักเรียนทั้งหมด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

9.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 1 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………………. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   1 ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………………. ห้อง 

  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ).......................         จ านวน ………………. ห้อง 
9.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 12 เครื่อง จ าแนกเป็น 

  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน   5 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   1 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
เฉลี่ย 30 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 31.92 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน  6 เครื่อง 

9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
๖. 
๗. 
8. 

ห้องสมุด 
ห้อง IBM KidSmart 
มุมพืชผักสวนครัว 
มุมอาเซียน 
สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
ตู้ปลา 
มุมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 
9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
๖. 
7. 
๘. 

วัดบวกครกน้อย 
โรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย 
ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนสัตว์เชียงใหม่ 
วัดสะดือเมือง 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

1 
1 
1 
1 

 

https://th-th.facebook.com/hiddenvillagechiangmai/
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
9. 

10. 
11. 

โรงงานท าไอศกรีมป่าตัน 
โรงเรียนบ้านปลาดาว Starfish Maker 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

1 
1 
1 

 
9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
 

พระกฤษฎา ปภสฺสโร 
ครูสุทธิพงค์  พัฒนวิบูลย์ 
นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์  เพชรทอง 
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ดร.สุภัทร  ชูประดิษฐ์ 
Mr. Michael Arron Hick SR. 
เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
ร้อยเอกอุทัย  มอยไข 

ฯลฯ 

ศาสนา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นาฏศิลป์ 
สุขภาพ 

 
การดูแลพัฒนาการเด็ก 

ภาษาอังกฤษ 
การป้องกันอุบัติภัย 

 
การป้องกันยาเสพติด 

 

10 
20 
40 
2 
 

1 
40 
1 
 

1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

ครู 
นางสาวเรณา  ไชยศรี 
 

รางวัลครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น 
วันที่ 16 มกราคม 25๖๒ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
1. ด.ญ.เญญาวิกา อินทบุญ  
2. ด.ญ.อนัญญา  กากูล  
3. ด.ญ.สายสุนีย ์ เมืองใจค า  
4. ด.ญ.แพรวพนา  ฉลองอภิชัย  
5. ด.ญ.ลักษณาพร  สมยาดี  
6. ด.ญ.สมปรารถนา  สนองนารถ  
 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม ่
ช้างคลาน 

1. ด.ญ.เญญาวิกา อินทบุญ  
2. ด.ญ.อนัญญา  กากูล  
3. ด.ญ.สายสุนีย์  เมืองใจค า  
4. ด.ญ.แพรวพนา  ฉลองอภิชัย  
5. ด.ญ.ลักษณาพร  สมยาดี  
6. ด.ญ.สมปรารถนา  สนองนารถ 
๗. ด.ญ.นันท์นภัส จันทร์มูล   
๘. ด.ญ.พิมพ์ชยา  อริยภูติวัฒน์ 
๙. ด.ญ.ประภัสรา  ข าโนนเพิ่ม  
๑๐. ด.ญ.ปพิชญา  อุปธรรม 
   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์  

ระดับชั้นปฐมวัย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

๑0.2  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จ หรือระดับความส าเรจ็ 

1. 
2. 
 

โครงการสอนแบบโครงงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(กิจกรรมสู่ร่มอาราม) 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 95 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 256๐  
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมี ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๕.๐๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย       5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.๙๐ ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๔.๙๐ มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป       ใช่  ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    ใช่  ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 27.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 3.75 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.25 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.25 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 

ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาควรประสานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินผลกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมอาหารกลางวัน หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้รองรับและ
สอดคล้องความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สุขภาพดี มีมารยาทงาม เพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้มี
การรู้จักและยอมรับ 
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๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง การออกก าลังกาย การฝึกทักษะด้าน
มารยาทไทย การคัดเลือกเด็กเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
อนุบาลโรงเรียนเครือข่ายเอกชน ในระดับจังหวัดต่อไป 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในแต่ละปีการศึกษาให้มีความชัดเจน 

ในรูปการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ควรมีมาตรการระบุการ
ป้องกันความปลอดภัยไว้ครบทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้ครูทุกคนปฏิบัติและแจ้งให้ผู้ปกครองเข้าใจ มีการขอความ
ร่วมมือจากชมรมผู้ปกครอง ช่วยตรวจสอบและเป็นคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยและดับไฟเพ่ิมเติมเพ่ือ
ป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต 

๒. สถานศึกษาควรเติมแต่งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพ้ืนที่จ ากัดให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแสงแดดจะ
ส่องเข้าถึง จะท าให้มีไม้ดอกไม้ประดับอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครูสามารถจัดท าโครงงานส ารวจชื่อดอกไม้ ไม้
ประดับ ซึ่งถือเป็นการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอน เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดเป็นพ้ืนฐานได้ดี และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
และให้ความส าคัญต่อบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีประกอบการสอน ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อมัลติมีเดียสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ในทศวรรษที่ ๒ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กเลือกท างานที่ตนเอง

ถนัด สนใจ การจัดโอกาสให้เด็กสื่อสารความคิดและประสบการณ์ การทบทวนความรู้ การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ ด้วยการใช้เทคนิคการถามการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะให้โอกาสเด็กเป็นผู้น า 
ผู้ตาม การวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
การติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรพัฒนาครูโดยการอบรมสัมมนาเทคนิคกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์โดยใช้เพลง
หรือเกมเปลี่ยนบ่อยๆ มีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้มีความหลากหลายและวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากเอกสารทางวิชาการ การศึกษาทางไกลกับรายการโทรทัศน์ครูไทย การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การ
ปรึกษาหารือกับครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนด้วยกัน การสังเกตการณ์สอนของวิทยากรบุคคลภายนอกในกิจกรรมพล
ศึกษา และนาฏศิลป์จัดท าบันทึกองค์ความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

๓. ครูควรให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์กับเด็ก ในการแสดงออกจากท่าทางที่ให้ความรัก น้ าเสียงที่ครู
พูดกับเด็ก การโอบกอดและการให้ค าชมเชย เมื่อเด็กปฏิบัติงานที่มอบหมายเสร็จเรียบร้อย 

 



๒๗ 
 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่ตั้งใหม่ ควรใช้ผลการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ความส าคัญของการปฏิบัติกิจกรรมรองรับตัว
บ่งชี้อย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดให้ปรับเกณฑ์การประเมินตรวจสอบระบบการประกัน
ภายใน ในรูปแบบการให้คะแนน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของกฎกระทรวงฯ เป็นมาตรฐานเหมือนเกณฑ์
การตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการประเมินตรวจสอบในรูปแบบตัดสินเป็นคะแนน 

๓. สถานศึกษาควรพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 ที่มีลักษณะเหมือนกัน
ให้หลอมรวมเป็นโครงการประเภทเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและเหมาะสมกับจ านวนครูที่มีอยู่ 

  



๒๘ 
 

13. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 14.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
   โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายโดยแบ่งเป็น ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไปผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบหลักการบริหารแบบ PDCA และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำยสมคิด  เลิศเกียรติด ำรงค์ 

 

รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยเดมิตร  จับจันทร์ 

 
 

ชมรมผู้ปกครอง 

ปลัดเทศบำลต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำยชฎลิพงษ์  จ ำเดิมเผด็จศึก 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
นำยเดมิตร  จับจันทร์ 

ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
นางอาจารี  บัวหลวง 
นางสาวเรณา  ไชยศร ี

 

ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว 

นางสาวปฏิมา  คนแคล้ว 
นางสาวจุไรรัตน์ ด าสุวรรณ 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
นางรัชน ูนันติแสง 

นางฉันทวรรณ  มอยไข 
นางสาววราพันธ์ ศรีพันธ ์

 
 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธ์ิ 

นางสาวรัตนา  พะโขะ 
 

- งานหลักสูตร 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานห้องสมุด 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

- งานบริหารงานบุคคล 
- แผนงานโครงการ/ 

นโยบาย 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
 

- งานกิจการนักเรียน 
- งานสวัสดิการ

นักเรียน 
- งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ 
- งานสภานักเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานประชาสัมพันธ์ 

รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองป่ำคร่ัง 
นำงสำวศิวดี  พุทธิพันธ์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 



๒๙ 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 
 

 16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖1 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังความรักชาติและ
วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน   

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

 ๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความรักชาติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 
 ๓. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยปลูกฝังและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
–จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกด้าน 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
๒๑ มีความรักชาติ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามวัย 

 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ปลูกฝังวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

3.1 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

 



๓๐ 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพครูสู่ครูมือ
อาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.3. การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน 
      สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัด
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล 
หนองป่าครั่ง ๒ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
๒. เด็กมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรักชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 
๓. เด็กน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. เด็กมีความพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
๕. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. สถานศึกษาบริหารการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

วินัยดี  มีพัฒนาการเด่น 

  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

สุขภาพดี  มีมารยาทงาม 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

 1.1 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 วิธีด าเนินการ            
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของเด็กและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ  ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย  และสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลาย  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  ส่งเสริมทักษะการพูด คิด
แก้ปัญหา ใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ส่งเสริม ทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการ
อ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง   มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  ส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพ และความสนใจ  
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรี ยนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  
 ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง      
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ปฏิบัติตามข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการจัดกิจกรรม
สุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลต าบล
หนองป่าครั่ง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยน านักเรียนไปทัศนศึกษา
เรียนรู้สู่โลกกว้างในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือน  ๆได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

 กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันคริสต์มาส วันเด็ก  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมี
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อารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน  ท าให้เด็กได้ฝึก การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา โดยจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
เพ่ือส่งเสริม ให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือน
ฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ  
- บันทึกการชั่งน้ าหนักรายบุคคล 
- บันทึกการวัดส่วนสูงรายบุคคล 
- บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  
- บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย  
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล 
- แบบประเมินผลงานของเด็กรายบุคคล 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กรายบุคคล 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงานนักเรียน 
- โครงการสอนแบบโครงงาน 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- ใบงานตามหน่วยการเรียนการสอน 
- แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรายบุคคล 
- ครูประจ าชั้นสังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ (ด้านสังคม) 
- ตารางกิจวัตรประจ าวันของแต่ละห้องเรียน 
- ภาพถ่ายกิจวัตรประจ าวันหน้าเสาธง การไหว้สวัสดี การเคารพ 
- ภาพถ่ายการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน การเปลี่ยนแต่งกายชุดนอนกลางวัน 
- โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ภาพถ่ายการไหว้ การสัมมาคารวะผู้ใหญ่ 
- โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
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- แผนการจัดประสบการณ์  หน่วย วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ หน่วย คณิตคิดสนุก 
 จุดเด่น 
1. พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
2. พัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี 
3. พัฒนาการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเหมาะสมตามวัย 
4. เด็กได้รับการประเมินพฤติกรรมเด็กรายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
5. เด็กได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. สุขภาพฟัน 
3. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆ 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 วิธีด าเนินการ 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะอนุกรรมการฯ ชมรมผู้ปกครองนักเรียน จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มี
การด าเนินการจัดครูให้ครบชั้นเรียนและเพียงพอกับชั้นเรียน จัดท าคู่มือปฏิบัติการมอบหมายงาน และส่งเสริมให้
ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์โดยการอบรวมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรท้องถิ่น มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย บริหารการจัดการศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และมีระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
พ.ศ.2561 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ฃพุทธศักราช  2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (ส าหรับเด็กอายุ ๓ –6 ปี) 
- แผนการจัดการสบการณ์ 
- กรณีศึกษาเด็กรายบุคคล 
- แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
- แบบประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
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- ข้อมูลสถิติของนักเรียนและจ านวนครูผู้สอนปฐมวัย 
- ข้อมูลครูรายบุคคล 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน 
- รายงานผลการอบรมต่างๆ  
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล 
- แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล 
- บันทึกการสื่อสารบ้านและโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานที่  
- ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพจริง 
- ศูนย์การเรียนต่างๆในห้องเรียน 
- ท าเนียบการจัดท าสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในสถานศึกษา   
- ห้อง IBM KidSmart และห้องสมุด 
- โทรทัศน์ DLIT และ DLTV              
- โครงการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน 
- ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
- แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
- ค าสั่งการปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 
 จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. ครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
3. มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย 
4. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5. มีระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรท้องถิ่น 
2. การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
3. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 



๓๕ 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 วิธีด าเนินการ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูระดับปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือ   
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีความรู้  
คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  มีทักษะชีวิต สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  น้อม
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กเรียนรู้กิจกรรมประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีเครือข่าย
ผู้ปกครองหรือชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย  จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ เรียนปนเล่น 
เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  โดยมีการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการบูรณาการกิจกรรม ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้น
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และหลักสูตร
สถานศึกษา  สนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการพูด ภาษา  เช่น จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ครูมีการจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้น่าอยู่ และใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ครทูุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  
 ผลการด าเนินการ 

ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูมีแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้แบบ STEM สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสมอง 
(Executive Function) รวมทั้งสอดแทรกค่านิยม 12 ประการ และหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและสามารถ
น าเสนอผลงานได้ มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี 
- สรุปหลังแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการส่งแผนการสอน 
- การนิเทศการสอน 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เสรี 
- โครงการสอนแบบโครงงาน  
- ภาพถ่ายห้องเรียน 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- การจัดป้ายนิเทศหน่วยการเรียน 
- บันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยี 



๓๖ 
 

- ตารางการใช้ห้องสมุด 
- ตางรางการใช้ห้อง IBM Kidsmart 
- บันทึกการผลิตสื่อ และการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน 
- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
- แบบทดสอบพัฒนาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- แบบประเมินความพร้อม 
 จุดเด่น 
1. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2. ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  
4. มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
5. ครูจัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กกล้ามแสดงออกและสามารถน าเสนอผลงานได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

2. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

3. การประเมินพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทย 
4. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
1. พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
2. พัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี 
3. พัฒนาการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันเหมาะสมตามวัย 
4. เด็กได้รับการประเมินพฤติกรรมเด็กรายบุคคล 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
5. เด็กได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย   
ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่    ช้างคลาน เป็นต้น 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. มีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
3. มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย 
4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5. มีระบบการประกันคุณภาพ 
 

คุณภาพของเด็ก 
1. น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. สุขภาพฟัน 
3. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่  
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆ    
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. หลักสูตรท้องถิ่น 
2. การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
3. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้ 
 

 

 

 

 



๓๘ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2. ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  
4. มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

5. ครูจัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าม
แสดงออกและสามารถน าเสนอผลงานได้ 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

2. การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

3. การประเมินพัฒนาการด้านทักษะภาษาไทย 

4. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของ
คร ู

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
1. ประสานผู้ปกครองด้านสุขอนามัยของเด็ก 
2. ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
3. ให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองด้านสารเสพติดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
4. ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น 
5. ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
6. ควรให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
7. ควรปรับปรุงสื่อด้าน ICT เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
8. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และความปลอดภัยด้านร่างกายของเด็ก 
9. ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
10. ควรมีการสอนเสริมให้เด็กด้านทักษะภาษาไทยในชั่วโมงว่าง เช่น ก่อนกลับบ้าน เป็นต้น 
11. ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชั้น  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม 
2. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสื่อด้าน ICT  
3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ผลงานดีเด่น 
 

 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ระดับปฐมวยั 

กิจกรรมงานวันเปิดโลกวชิาการ (Open House) ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร ์ระดับชั้นปฐมวัย  

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสาธิตวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 1๐  
วันศุกร์ที่ 2๒ กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


