
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง
ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจ าปี รอบปีการศึกษา 
2562 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)     
 รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนน 
ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
ของปีการศึกษาที่จัดท ารายงาน 2. การด าเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเพ่ือนการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการปรับปรุง
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “ในภาพรวม” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ระกอบด้วย 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2. ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย ด้านพัฒนาการ  
(ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 3. ข้อมูลสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย ด้านพัฒนาการ  
ปีการศึกษา 2562 4. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานผลการ
ประเมินตนเองต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์  
มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการด าเนินงานการจัดการศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ด าเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอให้กับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ต่อไป 

 

 

                            ------------------------------------- 
              (นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง) 

                                          ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

     วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ได้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ที่กองพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด าเนินการ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  
ได้ด าเนินงาน และมีผลการประเมินตนเอง ส าหรับรอบปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังนี้         

ก. ผลกำรตรวจประเมินตนเองรำยมำตรฐำน และสรุปในภำพรวม 

มำตรฐำน

ที ่
รำยกำรมำตรฐำน  

ค่ำเป้ำหมำย ค่ำควำมส ำเร็จ ระดับ 

ควำมส ำเร็จ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ 

1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 4.00 80.00 4.25 85.00 ยอดเยี่ยม 

2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.00 80.00 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 

3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

4.00 80.00 4.52 90.040 ยอดเยี่ยม 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 4.41 86.14 ยอดเยี่ยม 

ข. ผลกำรตรวจประเมินตนเองรำยมำตรฐำน รำยตัวบ่งชี้ และสรุปในภำพรวม 

มำตรฐำน

ที ่
รำยกำรมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย ค่ำควำมส ำเร็จ ระดับ 

ควำมส ำเร็จ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ 

1 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 4.00 80.00 4.25 85.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง   
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

4.00 80.00 
4.19 83.87 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

4.00 80.00 4.12 82.40 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ         
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4.00 80.00 4.54 90.88 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารได้ดี มีทักษะในการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 
 

4.00 80.00 4.16 78.62 ดีเลิศ 



มำตรฐำน

ที ่
รำยกำรมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย ค่ำควำมส ำเร็จ ระดับ 

ควำมส ำเร็จ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ 

2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำร
จัดกำร 

4.00 80.00 4.45 89.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

4.00 80.00 4.44 79.92 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4.00 80.00 4.66 93.33 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

3.50 70.00 4.32 86.43 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

4.00 80.00 4.77 91.53 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสื่อการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.38 87.77 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4.00 80.00 4.13 82.66 ดีเลิศ 

3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

4.00 80.00 4.52 90.040 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการ ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

4.00 80.00 4.61 79.55 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

4.00 80.00 4.57 91.40 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.3 จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4.00 80.00 4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก  

4.00 80.00 4.39 87.70 ยอดเยี่ยม 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 4.41 86.14 ยอดเยี่ยม 

 

 
 

 

ค 



ค. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ ภำยใน
สถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
 1. มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
  1. โรงเรียนโดยคณะครูปฐมวัยควรจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : 
Body Mass Index) เกินกว่าค่ามาตรฐาน (เด็กอ้วน) ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 2. โรงเรียนโดยคณะครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกาย  (การทรงตัวใน
ลักษณะต่างๆ) ของเด็กให้ปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 3. โรงเรียนโดยคณะครูปฐมวัยควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ด้าน
ศิลปะ ดนตรี การขับร้อง และนาฏศิลป์  

4. โรงเรียนโดยคณะครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

 2. มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
 1. โรงเรียนควรจัดโครงการอบรมเพ่ือการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบการท างาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. โรงเรียนควรจัดโครงการประชุมสัมมนาครู ละบุคลากรปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาจัดท าโครงการในการแก้ไข  
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษา  ระดับปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป 

 3. มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  1. โรงเรียนโดยครูประจ าชั้น ระดับปฐมวัยควรจัดกิจกรรมเสนอแนวทางให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน   
  2. โรงเรียนโดยครูประจ าชั้น ระดับปฐมวัยควรน าเสนอแนวทางให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

1. ประวัติและควำมเป็นมำของโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  ตั้งอยู่ 132 หมู่ที่ 2 ต าบลบางบุตร  
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120 โทรศัพท์ 038 –015299 โทรสาร 038 – 015299 
E – mail : atbis_ watwaikrong@hotmail.com Website : www.atbis.ac.th เป็นสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6) โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 41 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ชื่อเดิม โรงเรียนวัดหวายกรอง (เกตุราษฎร์รังสรรค์) 
มีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
 พ.ศ. 2468 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2468 โดยมี อ ามาตย์ตรี 
ขุนอุทัยธาดา นายอ าเภอบ้านค่าย ราชบุรุษชื่นธรรมการอ าเภอบ้านค่าย ท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และคณะครู ร่วมกันท าพิธีเปิดเรียน มีนักเรียน จ านวน 20 คน ใช้ศาลาการเปรียญ 
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีบุคคลที่เข้ารับท าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ตามล าดับ ดังนี้ 

รำยช่ือผู้เข้ำรับหน้ำที่ผู้บริหำรโรงเรียน ระหว่ำงปีพ.ศ. 2468 – ปัจจุบัน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ช่วงเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เริ่ม (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) 

1 นายปิ่น  ศิริโชติ ครูใหญ่ 2468 2471 
2 นายสุข  ภูธนกุล ครูใหญ่ 2471 2473 
3 นายล าไย  สุวรรณสมบัติ ครูใหญ่ 2474 2474 
4 นายฉะอ้อน เกิดกุล ครูใหญ่ 2474 2475 
5 นายอิง  เวชประสิทธิ์ ครูใหญ่ 2475 2476 
6 นายทิม  ช่างสุวรรณ ครูใหญ่ 2476 2484 
7 นายเชื้อ  นาควิเวค ครูใหญ่ 2484 2484 
8 นายเนตร  ปรางค์จันทร์ ครูใหญ่ 2484 2485 
9 นายยุ้ย  ศรีสุต ครูใหญ่ 2485 2487 
10 นายประกาศ  เจริญรมย์ ครูใหญ่ 2487 2505 
11 นายจอง  งาเจือ ครูใหญ่ 2505 2518 
12 นายโชคชัย   ศรีปราบ ครูใหญ่ 2518 2522 
13 นายเหงี่ยม  แสงอ่อน ครูใหญ่ 2522 2524 
14 นายโชคชัย   ศรีปราบ ครูใหญ่ 2524 2524 
15 นายณรงค์   วงบุญยิ่ง อาจารย์ใหญ่ 2524 2531 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
ช่วงเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เริ่ม (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.) 

16 นายสุเนตร  วรสวาสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2531 2534 
17 นายอัมพร  สุวรรณพิทักษ์ อาจารย์ใหญ่ 2534 2536 
18 นางพิมพ์ใจ  สุนทรประเสริฐ อาจารย์ใหญ่ 2536 2537 
19 นางสุวพร   นาคทอง อาจารย์ใหญ่ 2537 2541 
20 นายวัลลภ  ปราโมทย์ อาจารย์ใหญ่ 2541 2542 
21 นายอเนก  สุวรรณวงศ์ อาจารย์ใหญ่ 2542 2543 
22 นายเทียนชัย  ทรงบัณฑิตย์ อาจารย์ใหญ่ 2543 2549 
23 นายบุญชัย  วงศ์สกุลสุขดี อาจารย์ใหญ่ 2549 2551 
24 นายสุนทร  หวานระรื่น ผู้อ านวยการ 2551 2553 
25 นายสหัส  บรรจงเมือง รักษาการผู้อ านวยการ 2553 2554 
26 นายสุวินัย  สนิทม่วง ผู้อ านวยการ  2554 2554 
27 นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ ผู้อ านวยการ 2554 2558 
28 นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รักษาการผู้อ านวยการ 2558 2558 
29 นายธวัชชัย  ใจดี รักษาการผู้อ านวยการ 2558 2559 
30 นางสาวราตรี  คุ้มญาติ รักษาการผู้อ านวยการ 2559 2560 
31 นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง รักษาการผู้อ านวยการ 2560 ปัจจุบัน 

พ.ศ. 2479 โดยท่านพ่อเกตุ เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง มีด าริและด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ค.3 
ห้องเรียน มีหน้ามุข ใต้ถุนสูง จ านวน 1 หลัง มีนายเซียว โสภณ เป็นธรรมการอ าเภอบ้านค่ าย จังหวัดระยอง 
และมีนายทิม  ช่างสุวรรณ เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2481 ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด จ านวนเงิน 1,500 บาท  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ จ านวน จ านวนเงิน 600 บาท และประชาชนสนับสนุนเงินสมทบ
การก่อสร้างอีกจ านวนเงิน 900 บาท เปิดท าการสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
“โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบางบุตร 1” ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนวัดหวายกรอง  
(เกตุราษฎร์รังสรรค์)” 

พ.ศ. 2500 นายประกาศ  เจริญรมย์ ท าหน้าที่ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และต่อเติมชั้นล่าง  
จ านวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นายสมศักดิ์  เลาหภักดี ศึกษาธิการอ าเภอบ้านค่ายให้การสนับสนุน และมี  
หลวงพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรองเป็นองค์อุปการะ 

พ.ศ. 2501 นายประกาศ  เจริญรมย์  ย้ายไปท าหน้าที่ครูใหญ่  ณ โรงเรียนบ้านชากมะหาด 
พ.ศ. 2505 นายจอง  งาเจือ ย้ายจากโรงเรียนวัดดอนจันทร์มาท าหน้าที่ครูใหญ่ เกิดภาวะน้ าท่วม 

โรงเรียนได้รับความเสียหาย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมโรงเรียน จ านวนเงิน 5,000 บาท 
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พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณจากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการก่อสร้าง  
อาคารเรียน  แบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนเงิน 215,000 บาท และประชาชนรวบรวมเงินสมทบ 
การก่อสร้างอีก จ านวนเงิน 100,000 บาท โดยด าเนินการก่อสร้างบนพ้ืนที่ดินที่ ได้รับบริจาคจาก  
นายอุบ  ฉายกระจ่าง และนายถนอม  พัทธเสมา จ านวน 10 ไร่เศษ และการขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ จ านวน 20 ไร่ 
17 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และท่านพ่อสร้อยให้สร้างเพ่ิมเติมอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น
จ านวน 5 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2514 ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนเก่า แบบ ค. ที่ก่อสร้างอยู่ในวัดหวายกรอง มาก่อสร้าง 
เป็นโรงอาหารให้กับนักเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน จ านวนเงิน 80,000 บาท  

พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 312 จ านวนเงิน 45,000 บาท และได้รับ 
งบประมาณ จ านวนเงิน 325,000 บาท สมทบกับเงินท่ีประชาชนบริจาคอีก จ านวนเงิน 15,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง   

พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอน)  
แล้วก่อสร้างห้องส้วมส าหรับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง เรือนเพาะช า และเสาธง 

พ.ศ. 2524 นายณรงค์  วงบุญยิ่ง ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงหารายได้ให้โรงเรียน 
เป็นจ านวนเงิน 50,000  บาท และน าไปซื้อที่ดินเพ่ิมเติมให้โรงเรียนได้ จ านวน 5 ไร่  

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ จ านวนเงิน 154,000 บาท ใช้ในการต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 2   
ได้ห้องเรียนเพิ่มจ านวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณจาก ส.ส. หอม ทองประเสริฐ จ านวนเงิน 50,000 บาท 
ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

พ.ศ. 2526 เกิดอุทกภัย น้ าท่วมโรงเรียน จ านวน 5 ครั้ง โดยในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2526 มีระดับน้ า
ท่วมสูงสุด 150 เมตร 

พ.ศ. 2527 ส.ส.สิน  กุมภะ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถังน้ าประปาขนาดเล็ก จ านวนเงิน 45,000 บาท 
พ.ศ. 2528 ได้มีการซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเพ่ือการจัดท าสนามฟุตบอล และลู่วิ่งกรีฑา 4 x 100 เมตร 

วงเงิน 70,000 บาท ได้เนื้อที่ 5 ไร่ และท่านพ่อสร้อย เจ้าอาวาสวัดหวายกรอง สนับสนุนงบประมาณ จ านวนเงิน
35,000 บาท ในการสร้างศาลา จ านวน 1 หลัง  

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงสนามฟุตบอล และลู่วิ่งกรีฑา จ านวนเงิน 
100,000 บาท นายปิยะ  ปิตุเตชะ บริจาคดินถมสนามฟุตบอล เพื่อจัดท าเป็นสนามกีฬามาตรฐานและให้บริการ 
แก่ประชาชนทั่วไป 

พ.ศ. 2533 นายวาย  วงศ์เสนาะ มอบที่ดินให้โรงเรียนใช้เป็นสนามกีฬาให้ใช้เป็นสนามกีฬา จ านวน 5 ไร่ 
60 ตารางวา ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2533           

พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปิยะ ปิตุเตชะ 
จ านวนเงิน 2,043,953 บาท เพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลดังนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จ านวนเงิน 246,650 บาท 
2. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปะกอบ และบริเวณโรงเรียน จ านวนเงิน 1,797,303 บาท 
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พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอของ ส.ส. ปยิะ  ปิตุเตชะ 
จ านวนเงิน 1,816,000 บาท เพ่ือการก่อสร้างต่อเติม และปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205 จ านวนเงิน 1,588,780 บาท 
2. ต่อเติมอาคาร แบบ 017 เป็นห้องส้วมส าหรับนักเรียน ทั้งชั้นบน และชั้นล่า ง จ านวนเงิน 

113,720 บาท 
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร แบบ 017 จ านวนเงิน 113,500 บาท 

พ.ศ. 2541 นายสมาน  ยิ่งเจริญ มอบที่ดินให้โรงเรียน จ านวน 1 ไร่ 85 ตารางวา โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ 
การใช้พื้นท่ี 

พ.ศ. 2552 โรงเรียนวัดหวายกรองถ่ายโอนสังกัดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 และยังใช้ชื่อ “โรงเรียนวัดหวายกรอง” ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อนุมัติตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูที่ประสงค์มาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 7 อัตรา ดังนี้ 

 1. นายสุนทร  หวานระรื่น 
 2. นางเสาวลักษณ์  เอ่ียมกล 
 3. นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์ 
 4. นางยุพิน  บุญญานาม 
 5. นางอุไร  คุณชน 
 6. นางจิราพร   สุนทรลิขิต 
 7. นางรัชนี  ปราบณรงค์ 
พ.ศ. 2553 นางอารีย์  สุวรรณพิทักษ์ และนางยุพิน  บุญญานาม ขอโอนย้ายกลับไปสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
นายสุนทร  หวานระรื่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ขอย้ายไปช่วยราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหัดระยอง (อบจ.ระยอง) และอนุมัติให้ นายสหัส  บรรจงเมือง มารักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายสุนทร  หวานระรื่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอนุบาล
จ านวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง และสนาม
ฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายสุวินัย  สนิทม่วง ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหัดระยอง มารักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

พ.ศ. 2554 นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์  โอนย้ายถ่ายโอนจากโรงเรียนวัดหนองพะวา  ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
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พ.ศ. 2555 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ .ระยอง) 
จ านวนเงิน 7,000,000 บาท เศษ ก่อสร้างอาคารอนุบาล จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 2,500,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง จ านวนเงิน 1,500,000 บาทปรับปรุงทาสีโรงอาหาร จ านวนเงิน 
127,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬา ปูหญ้าสนามกีฬา 

สจ. เศรษฐา  ปิตุเตชะ และองค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร (อบต.บางบุตร) สนับสนุน
งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดหวายกรอง” เป็น “ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
บ้านค่าย (วัดหวายกรอง)” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จ านวนเงิน 8,560,000 บาท  ก่อสร้างอาคารอนุบาลชั้นเดียว 8 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลัง  

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันกับ
เงินงบประมาณปีที่เหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดสร้างท่อระบายน้ า ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  
สร้างโรงอาหาร 2 ชั้น วงเงินงบประมาณ 13,970,000 บาท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) งบประมาณสร้างสระว่ายน้ ามาตรฐาน โอลิมปิค 
ขนาดความยาว 50 เมตร ขนาดความกว้าง 25 เมตร 12 ลู่ว่ายน้ า วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 30,295,000 บาท 
ผูกพัน 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557) 

พ.ศ. 2556 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2556   

พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 
7,923,600 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง และจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,468,000 บาท 
พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 2558 นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยนายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 4,974,000 บาท  
ก่อสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ก่อสร้างรั้วโรงเรียนป้ายชื่อโรงเรียน และวางระบบ
น้ าประปาดื่มได้ส าหรับนักเรียน จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงินและจัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน  
1,848,000 บาท จัดก่อสร้างก าแพงกันดินบริ เวณด้านหลั งโรงเรียน และอาคารพยาบาลชั้นเดียว  
จ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2559 นายธวัชชัย  ใจดี ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 9,975,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง และงบประมาณ จ านวนเงิน 4,983,000 บาท ก่อสร้างหลังคา
โครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีทคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียน งบประมาณ จ านวนเงิน 899,000 บาท ปรับปรุงอาคาร
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พยาบาลงบประมาณ จ านวนเงิน 10,824,000 บาท ก่อสร้างลานจอดรถ และห้องส้วมบริเวณลานจอดรถ 
จ านน 12 ห้อง และงบประมาณ จ านวนเงิน 3,490,000 บาท ปรับปรุงโรงอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางสาวราตรี  คุ้มญาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง)  จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 1,739,300 
บาท ก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬาโครงเหล็กไม่มีหลังคาคลุม เคลื่อนย้ายได้ ตามแบบ อบจ.รย. จ านวน 24 ชุด  
ชุดละขนาดความกว้าง 3 เมตร ขนาดความยาว 6 เมตร   
 พ.ศ. 2560 นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่วันที่  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ. ระยอง) จัดสรรงบประมาณ จ านวนเงิน 10,092,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเข็ม ลักษณะอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  
และงบประมาณ จ านวนเงิน 36,750,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน และที่ท าการส านักงานผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง และติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาด น้ าหนัก
บรรทุก 1,500 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) จัดสรรงบประมาณ 
ปรับปรุงอาคารเรียน ภายในโรงเรียนฯ (ปูกระเบื้องอาคารบรรพบุรุษ) จ านวนเงิน 900 ,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ทาสีอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ก่อสร้างอาคารธนาคารขยะ ต่อเติม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต่อเติมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ จ านวนเงิน 9 ,070,000 บาท 
ปรับปรุงระบบงานจราจร ภายในโรงเรียนฯ (ตีเส้นจราจร ติดตั้งไม้กัน ฯลฯ) จ านวนเงิน 500 ,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารห้องน้ า ห้องสุขา จ านวนเงิน 2 ,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพ้ืนที่
โรงเรียนฯ จ านวนเงิน 2 ,000,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนฯ (คอนกรีตพิมพ์ลาย อาคาร
อเนกประสงค์หลังเล็ก ฯลฯ) จ านวนเงิน 3,240,000 บาท ปรับปรุงระบบน้ าใช้ ภายในโรงเรียนฯ (ติดตั้งถังน้ า
ส ารอง เจาะน้ าบาล ฯลฯ) จ านวนเงิน 780 ,000 บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคารปิยะนุสรณ์) จ านวนเงิน 
499,000 บาท ปรับปรุงห้องประชุม (ห้องประชุมหวายกรอง 1, 2, 3) จ านวนเงิน 800,000 บาท ปรับปรุง
ห้องเรียนเป็นห้องเกียรติยศ จ านวนเงิน 880 ,000 บาท ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 
770,000 บาท ปรับปรุงไฟฟ้าส่องแสงสว่างในสนามฟุตบอลโรงเรียนฯ จ านวนเงิน 10,000,000 บาท 
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2. ปรัชญำของโรงเรียน 
 ปัญญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ; “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ใด” 

3. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ของโรงเรียน เพ่ือการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับที่เทียบเคียงได้กับ
ระดับนานาชาติ” 

4. พันธกิจของโรงเรียน 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ปรารถนาของสังคม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
3. สร้างและพัฒนา “มาตรฐานความรู้ของนักเรียน”เพ่ือความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานระดับนานาชาติ 
4. สร้างและพัฒนา “คุณภาพของนักเรียน” ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในทักษะชีวิต 

4.1 มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดก้าวหน้า สร้างสรรค์และพัฒนา 
 4.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

 4.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 4.4 มีความม่ันใจและมีความพร้อม “เป็นผู้น า”และ “มีภาวะผู้น าในระดับสูง” เมื่อเทียบเคียง 

กับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน 
4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนา “มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน” 

5. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 เอกลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 “เก่งภาษา ยิ้มใส ไหว้สวย มีระเบียบวินัย ลายมือสวยงาม” 
 เก่งภาษา หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  
(วัดหวายกรอง) มีความสามารถทางภาษาในการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด และการแปลความหมาย 
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และได้รับการยอมรับตามระดับชั้นการศึกษา   
 ภาษา หมายถึง ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาคณิตศาสตร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ 

อัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) คือ 
“กตัญญู สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
กตัญญู หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  

(วัดหวายกรอง) ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของงาน การท างาน และผลงานในหน้าที่รับผิดชอบ ค านึงถึง  
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ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของตนเอง ความภาคภูมิใจของผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสแห่ง 
ความเจริญ ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ ครู อาจารย์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติงาน    

สามัคคี หมายถึง การที่ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจริงใจต่อการให้เกียรติ และยกย่องผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเพ่ือการ
ท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และสันติสุข 

มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้าน
ค่าย (วัดหวายกรอง) ที่สาธารณชน รับรู้ได้ถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความเพียรพยาม
ต่อการสร้างความส าเร็จในการท างาน มีความประหยัดอย่างพอเพียง ความมีระ เบียบวินัยในตนเอง ความมี 
ระเบียบวินัยในการท างาน และมีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” ของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนา
ความสามารถของตนเองเพ่ือการการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น การปฏิบัติงานอย่างผู้มีภูมิรู้ มีผลงานที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของส่วนที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะอย่างผู้มีภูมิรู้ และแบ่งปันความรู้ต่อผู้ร้อง
ขอในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน  

6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง 

(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
คณะกรรมการ 

บริหารการปฏิบัติการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร

ทรัพยากร 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 

นางสาวณฐิณี  เวชกุล นางยุพา   เปล่งปลั่ง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดม

พร 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลไกการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง หมายถึง การก าหนดต าแหน่ง และตัวบุคคลเข้ารับผิดชอบด าเนินงานของกลุ่มงานหลัก 
งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน และภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประกอบด้วยต าแหน่ง บุคคลและองค์คณะบุคคล 
ดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง ต าแหน่ง และตัวบุคคลผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจการ 

จัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน หมายถึง ต าแหน่ง และตัวบุคคลผู้ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา

ความเหมาะสมให้เข้าด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบด าเนินการสร้างความมีประสิทธิผล  ความมีประสิทธิภาพ 
และการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานและ  
ภาระงานของกลุ่มงาน 

3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคลที่โรงเรียน 

เสนอรายชื่อให้ต้นสังกัดของโรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แผนแม่บท) แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหาร และการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหาร  
และจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด  
ไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

4. คณะกรรมกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติการของโรงเรียน หมายถึง องค์คณะบุคคล ที่ประกอบด้วยบุคคล

ที่โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน และหัวหน้างานเพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม  
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าปรึกษา ประเมิน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานการบริหาร 
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย  
ที่เก่ียวข้อง 

5. หัวหน้ำงำน 
หัวหน้างาน หมายถึง ต าแหน่ง และบุคคลที่โรงเรียนมีค าสั่งภายในโรงเรียนแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งหัวหน้างานในกลุ่มงานหลักตามโครงสร้างองค์การของโรงเรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงาน  
ในภาระงานของงานที่รับผิดชอบที่สามารถสร้างประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วน  
ที่เก่ียวข้อง 
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6. ครู 
ครู หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครู และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

ที่ท าหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการสร้างและพัฒนายกระดับมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถและเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาให้กับผู้เรียน 

7. บุคลำกร 
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่มีต าแหน่งข้าราชการประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างประจ า  

และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียนให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 

8. ผู้เรียน 
ผู้เรียน หมายถึง เด็กระดับปฐมวัย และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตามเงื่อนไข

ทางกฎหมายการศึกษาและข้อก าหนดของโรงเรียน 

หน้ำที่รับผิดชอบของกลไกหลักในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

1. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ท าหน้าที่อ านวยการและอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในการจัด

การศึกษาให้กับให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา 

แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้าง  
และการพัฒนายกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การเสริมร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง 
อย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง 

3. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา 

แก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้าง  
และการพัฒนายกระดับคุณภาพ (Qualification) ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตมีความพร้อมที่จะเป็น “ผู้น า” 
มี “ภาวะผู้น าสูง”เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เรียนในวัยเดียวกัน 

4. กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยน าเข้าสนับสนุนการด าเนินงานจัด

การศึกษา (Resources  Supporting) ให้กับครู บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนปฐมวัย 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบ  ประเมิน ให้ค าแนะน าปรึกษา แก้ไขปัญหา 

ขจัดอุปสรรค ปรับปรุง และพัฒนา การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 –  อนุบาล 3)
และการเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 
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7. โครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน 

ระบบงานของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
หมายถึง การจัดกลุ่มงานหลัก งานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน และภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบของ  
กลุ่มงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เพ่ือก าหนด  
เป็นโครงสร้างองค์การของโรงเรียนโดยจัดกลุ่มงานหลัก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานหลัก ดังนี้ 

กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน (School Organization Structure)                                                                                  

 

 

 

 

 

 

1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ อ านวยการและอ านวยความสะดวก (Facilitation) ในการจัดการศึกษา

ให้กับให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และส่วนทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. กลุ่มงำนวิชำกำร 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อการสร้างและการพัฒนา 

ยกระดับมาตรฐาน (Standardization) ด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง อย่างครบถ้วน อย่างสมบูรณ์ 
และมีความต่อเนื่อง 

3. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างและการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ (Qualification) ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต มีความพร้อมที่จะเป็น “ผู้น า” มี “ภาวะผู้น าสูง” 
เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มผู้เรียนในวัยเดียวกัน   

4. กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ จัดสรรทรัพยากร/ปัจจัยน า เข้าสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษา  

(Resources  Supporting) ให้กับครู บุคลากร และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. กลุ่มงำนปฐมวัย 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญาของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
และการเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 

 
 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 
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กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกลุ่มงำน 
 1. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

งานทรัพยากรบุคคล 

 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 

งานเศรษฐกิจพอเพียง งานการประชุม 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานชุมชนสัมพันธ์ 

งานสาธารณูปโภค 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

นางสาวนิตยา ไชยสาร 

นางสาวเบญญาภา  ปะโจระกัง นางสาวณีรนุช มีสบาย/นางสาวนิตยา ไชยสาร 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร 

 

นางสาวณฐิณี เวชกุล 

 

นางสาวธิดารัตน์  สีดา 

นางสาวณีรนุช  มีสบาย 

นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 

นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 

นางสาววนิดา  ธรรมชาต ิ

 

งานทะเบียนประวัตินักเรียน 

นายฉัตรชัย  ส าเริง 

 

งานธุรการและสารบรรณ 

นางสาววนิดา  ธรรมชาต ิ

นางสาวลลิดา  อินทะสร้อย 

 งานรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 

 

นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 

 งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

นางสาวชนัฐกานต์  แสงสุข 

 

งานภูมิทัศน์โรงเรียน 

นายสมชาย  วงศ์วีรธร 

 งานอาคารและสถานที่ 

นายสมชาย  วงศ์วีรธร 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
กลุ่มงานอ านวยการมีภาระงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
4. งานทรัพยากรบุคคล 
5. งานธุรการและสารบรรณ 
6. งานทะเบียนประวัตินักเรียน 
7. งานชุมชนสัมพันธ์ 
8. งานสาธารณูปโภค 
9. งานการประชุม 
10. งานรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
11. งานวิเทศสัมพันธ์ 
12. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
13. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
14. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
15. งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
16. งานภูมิทัศน์โรงเรียน 
17. งานอาคารและสถานที่ 
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2. โครงสร้ำงองค์กำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

งานสื่อการสอนและนวัตกรรม 

งานนิเทศภายในโรงเรียน 

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน 

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

งานวัดและประเมินผล 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

งานวิจัยและพัฒนา 

งานพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ 

นางสาวสุลัดดา รังคะราช นางสาวศศิวิมล  เสถียรเขต 

นางสาวนิตยา  ยินดี นางยุพา เปล่งปลั่ง 

นางสาวสุปราณี  เสาวคนธ์ นางสาวธมลวรรณ  บุตรโยธี 

นางสาวอัญชุลี  ทองชู ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน 

นางพรทิพย์  ตริตรองรัมย์ 
นางสุทธิชา  จันทหาร 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สงวน 

 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสุณี  เกียรติชนานุกูล 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนวิชำกำร 

กลุ่มงานวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานวัดและประเมินผล 
4. งานสื่อการสอนและนวัตกรรม 
5. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
6. งานนิเทศภายในโรงเรียน 
7. งานวิจัยและพัฒนา 
8. งานพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียน 
9. งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. งานกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 

งานให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 

งานลูกเสือและเนตรนารี 

งานคณะกรรมการนักเรียน 

งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 

งานวินัยและปกครองนักเรียน 

นางสาวณฐิณี เวชกุล 

นายมีดี  ศรีเลิศ นางปภากร  แผ่นสุวรรณ 

นางสาวณัฎฐา  โนนดงกลาง นางสาวพัชริกา  เจริญสุข 

นางสาวเสาวคนธ์  พรมนิล นางสาวกชมน  งามดี 

นางสาวผ่องพรรณ์  พ้ืนดอนเค็ง นางวสุพร  ธรรมศิริ 

นายศรัญญู บุญถนอม นายภูมินฤทธิ์  อินทรสอน 

งานธนาคารโรงเรียน 

นางสาวจีราภรณ์ กิมเยื้อน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
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ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานคณะกรรมการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
4. งานป้องกันสารเสพติดและโรคติดต่อ 
5. งานเสริมศักยภาพนักเรียน 
6. งานให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
7. งานทุนการศึกษา 
8. งานกีฬาภายในและกีฬาระหว่างโรงเรียน 
9. งานบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 
10. งานลูกเสือ และเนตรนารี 
11. งานวินัยและปกครองนักเรียน 
12. งานธนาคารโรงเรียน 
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกร 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานแผนงานและโครงการ 
2. งานติดตามและประเมินโครงการ 
3. งานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากร 

งานงบประมาณ งานแผนงานและโครงการ 

งานติดตามและประเมินโครงการ 

นางยุพา  เปล่งปลั่ง 

นางสาวนิตยา  ไชยสาร นางสาวลาวัลย์  สภาพญาติ 

นางสาวจีราวรรณ  เผ่าทอง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มงำนปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำระงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มงำนปฐมวัย 

กลุ่มงานปฐมวัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
2. งานอาหารและโภชนาการ 
3. งานวิชาการปฐมวัย 
4. งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 
5. งานงานสื่อสารสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
6. งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 
7. งานงานสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นปฐมวัย 
8. งานปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานปฐมวัย 

งานอาหารและโภชนาการ 

งานแฟ้มสะสมผลงานและแสดงผลงาน 

งานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนปฐมวัย 

งานปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก 

งานวิชาการปฐมวัย 

งานสื่อสารและสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

งานสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นปฐมวัย 

นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 

นางสาวทิพวรรณ  ขวัญดี นางแก้วใจ  เรืองภักดี 

นางสาวปิยนุช  พลสมบัติ 

 

นางสาวปาลิตา  พงษ์ประเสริฐ 

นางสุทธิชา  จันทหาร นางสาวภัททิยา  ก้อนอินทร์ 

 

นางสาวสุพัตรา  สมบัติ 

 

นางพัลลภา  แก้วประดับ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง  
(รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการ) 

19 



8. ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  

ของโรงเรียน จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง (Participative management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความรู้ และความสามารถของครูและบุคลากร (Insert of 

excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียนเพ่ืออนาคตที่ดี 

(Learning & life skill development  for future) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

9. กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จดท ากลยุทธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารงาน 
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง 
(Participative management)                    

1.1 สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
ของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และส่วน
ที่เก่ียวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
1.2 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา 
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาภายในประเทศ 
1.3 สร้างเครือข่ายและกิจกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษา 
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการศึกษาในต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านความรู้ และความสามารถของครู 
และบุคลากร (Insert of excellence) 

2.1 สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.2 สนับสนุนการจัดประชุม อบรม และสัมมนาคณะครู และ
บุคลากร ประจ าเดือน ประจ าภาคเรียน และประจ ารอบ 
ปีการศึกษา 
2.3 สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนสร้างผลงานการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมที่ผลงาน
การวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม ที่สามารถใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานความรู้ และคุณภาพของนักเรียน 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

2.4 ใช้ผลงานการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบ 
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของครู 
และบุคลากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน
เพ่ืออนาคตที่ดี (Learning & life skill 
development  for future) 

3.1 ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการ 
ทั้งภายใน ประเทศ และต่างประเทศ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความม่ันใจและ
ความพร้อม “เป็นผู้น า” และ “มีภาวะผู้น า” ของนักเรียน 
ทุกระดับชั้น 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
และการพัฒนาสู่การกีฬาอาชีพ 
3.7 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3.8 ส่งเสริมการใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเป็นฐานการ
เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

4.1 ซ่อมบ ารุง และบ ารุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงาม และ  
อ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2 ส่งเสริมการจัดหา และจัดสร้างสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อม
ต่อการใช้งาน 
 
 

21 



ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 

4.3 สร้างและพัฒนาภูมิทัศน์พ้ืนที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน 
ให้มีความสวยงามเพ่ือการลดปริมาณความเป็นพื้นที่รกร้าง
ว่างเปล่าให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้  
4.4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดกิจกรรม /โครงการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน และร่วมกันจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” 

10. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
ข้อมูลครูและบุคลากรระดับปฐมวัยมีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุม่สำระ 
กำรเรียนรู้/ 

1 นางชุติกานต์  ขัตติยะอุดมพร 41 9 ช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 

2 นางพัลลภา  แก้วประดับ 60 15 ช านาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

 2. พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุงำน วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุม่สำระ 
กำรเรียนรู้/ 

1 นางสาวทิพวรรณ  ขวัญด ี 35 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

2 นางสาวภัททิยา  ก้อนอินทร์ 34 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

3 นางสาวปิยนุช  พลสมบตั ิ 34 7 กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

4 นางสาวกัญจน์กมล  เนาวกูล 43 7 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

5 นางแก้วใจ  เรืองภักดี 36 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

6 นางสุวรรณี  วิเศษแสง 53 8 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

7 นางสาวปาลติา  พงษ์ประเสริฐ 39 4 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

8 นางสาวจตุพร  สมนึก 31 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

9 นางสาวชยาภัสร์  ไชยวงศ ์ 39 5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

10 นายสมเกียรติ  จันจ ารญู 31 6 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

11 นางสาววราพร  คนยืน 32 5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

12 นางสุทธิชา  จันทหาร 37 6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

13 นางสาวพัชรศรี  วิเชียรประเสริฐ 44 6 ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

14 นางสาวดวงสมร  แก้วศรีนวน 27 4 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

15 นางสาวอภิญญา  ม่วงทอง 29 2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

16 นางสาวภัคนันท์  พรมส ี 33 2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

17 นางสาวกนกวรรณ  พิกุลศร ี 34 2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ อำยุงำน วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุม่สำระ 
กำรเรียนรู้/ 

18 นางสาววาริน  ทัศนา 30 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

19 นางสาวศิณีนุช  เหลือจ้อย 44 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

20 นางสาวจิตราภรณ์  เหลือจ้อย 35 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

21 นางสาวสุพัตรา  สมบตั ิ 27 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

22 นางสาวจุไรรัตน์  รดิวิชัย 40 1 ศษ.บ. การวัดและประเมินผล
การศึกษาปฐมวัย 

ปฐมวัย 

23 นางสาวจิรญา  พัวโสภติ 25 6 เดือน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

24 นางทชาภร  บ ารุงพิทักษ์ 42 6 เดือน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 

 2. พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก) 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำวิชำ 

1 นางสุมาลิน  สุทธะนะ 53 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวช. บริหารธรุกิจ 
2 นางสาววิมาริน  เสง่ียมจติต ์ 34 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวช. เลขานุการ 
3 นางอารีรัตน์  บุญระยอง 43 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศบ การตลาด 
4 นางสาววาสนา  สังข์สุข 31 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวส. การบัญชี 
5 นางสาวอารียา  เชื่อมจอหอ 21 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.3 - 
6 นางสาวขนิษฐา สามารถกุล 37 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. การจัดการ 
7 นางสาวรัชนีวรรณ  จันทร์หม่อน 28 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
8 นางบังอร  เรืองคล้าย 44 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
9 นางสาวสุภาวดี  รุกไพร ี 42 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
10 นางพรพรรณ  จรีังโคกกรวด 40 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
11 นางสาวธนพร  สมพร 24 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
12 นางสาวสิริประภา  ศิรสิวัสดิ ์ 19 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
13 นางตระการตา  เทียนไสว 29 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
14 นางจุฑามาศ  พัทธเสมา 40 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
15 นางสาววันวิสา  เลศิสิงห์ทอง 28 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวช. เลขานุการ 
16 นางสาวศิลณภา  ตยิะบุตร 45 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. รัฐศาสตร ์
17 นางนลิน  แสวงผล 29 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.3 - 
18 นางสาววาสนา  ห้วยศลิา 39 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. การตลาด 
19 นางสาวมัทนา  ประกอบสุข 44 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวส. คหกรรม 
20 นางสาวดารณี  ดอกไม ้ 32 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวช. คหกรรม 
21 นางสาวหทัยรัตน์  หวังเสถียร 30 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. บริหารทั่วไป 
22 นางสาวดาลดั  ธงศร ี 33 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวส. คหกรรม 
23 นางสาวเบญจวรรณ  หงษ์ทอง 29 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ศศ.บ. ดนตรีศิลปไทย 
24 นางสาวณัฐนิตย์  แสนเสนาะ 20 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
25 นางสาวศุภกานต์  สุขพงษ์ไทย 20 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ม.6 - 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำวิชำ 

26 นางสาววัชรินทร์  ไหแก้ว 41 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ปวส. การบัญชี 

 3. บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที ่ ชื่อ -สกุล อำย ุ วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

1 นางสาวนิตยา ไชยสาร 38 รป.ม. การบริหารทั่วไป นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

2 นางสาวณีรนุช  มสีบาย 42 บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

3 นางสาวเบญญาภา ปะโจระกัง 35 บช.บ. การบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

4 นางสาวพัชริกา  เจริญสุข 26 พย.บ. - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

5 นายฉัตรชัย ส าเริง 36 วศ.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6 นางสาวนุชนาฎ  ไทยศร ี 23 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

7 นางสาวประภัสรา  อ่อนน้อม 24 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

8 นางสาวสาวิตรี กินโนนกอก 26 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

9 นางสาวหนึ่งฤทัย พลป้อง 26 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

10 นางสาวธิดารตัน ์สีดา 31 บธ.บ. บริหารธรุกิจการตลาด ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

11 นายกิตศดายุ ศึกชาญยุทธ 30 บธ.บ. บริหารธรุกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

12 นางสาวชนัฐกานต์  แสงสุข 33 บธ.บ. การจัดการ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

13 นายโสฬส  เทพไพฑูรย ์ 23 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

14 นางสาวลาวลัย์  สภาพญาต ิ 52 B.B.A. บริหารธรุกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

15 นางสาวสุพัตรา  พลพงษ์ 35 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 

16 นางสาวธินันธกานต์ อรุณสวัสดิ ์ 34 ปวส. ไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

17 นางสาววนิดา ธรรมชาต ิ 32 ปวส. การจัดการโลจิสติกส ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

18 นางสาวสุทธิดา อ่างแก้ว 37 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

19 นายธรรมรัตน์  ชาวปลายนา 32 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ๋ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

20 นางยุพิน ศักดิ์สิทธ์ิ 48 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 

21 นายธีรพงษ ์สุวรรณวงศ ์ 33 ศษ.บ. พลศึกษา ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

22 นายสมพงษ ์ งามสง่า 57 ป.6 - ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน 

23 นางสาวตะวันณา  อันยงค์ 41 ค.บ. บรรณารักษศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

24 นางสาวธมลวรรณ  บุตรโยธ ี 24 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

25 นางสาวอรวรรณ  ลุนไธสง 31 บธ.บ. การจัดการทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

26 นางสาวธนิตา  วิเชียรล้ า 28 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

27 นางสาวเฌอริน  สมพร 27 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

28 นางสาวชัชชญา  ปันส่วน 34 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

29 นางสาวศศิประภา อิชยาวิโรจน ์ 27 ปวส. การบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

30 นางสาวณัชยา  บุญรัตน ์ 25 ปวส. การตลาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

31 นางสาวมธุริน  สงวนพงษ์ 41 กศ.น. - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 
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ที ่ ชื่อ -สกุล อำย ุ วุฒิ สำขำวิชำ ต ำแหน่ง 

32 นายปาราเมศ  กาบตุ้ม 20 ปวส. ไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

33 นางบรรจบ นาคเกษม 58 ป.2 - นักการ 

34 นางจันทิพย ์ บุญบรรจบ 47 ป.6 - นักการ 

35 นางสาวกรรนิกา  ค าสุขุม 42 ป.6 - นักการ 

36 นายมานพ  ด่านนคร 52 ป.6 - นักการ 

37 นางสาวลออรัตน์  วัฒนะ 49 ม.6 - ภารโรง 

38 นายมนต์เดช  ดีอันกอง 53 ม.6 - ภารโรง 

39 นายสมพร  ดอกอุบล 50 ป.6 - ภารโรง 

40 นายประวิทย ์ ซาฮวด 55 ป.7 - พนักงานขับรถ 

41 นายเรืองวิทย์  ด่านนคร 41 กศน. ม.3 - พนักงานขับรถ 

42 นายพงษ์วิวัฒิ  ธิบ ารุง 53 ป.6 - พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 

11. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562) 

 ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ ำนวนเฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อ.1 7 72 84 156 22.42 

อ.2 9 107 107 214 23.80 

อ.3 9 94 111 205 22.80 

รวม 25 273 302 575 23.04 

12. บัญชีกิจกรรมและโครงกำรส ำคัญ 

ที ่ รำยกำร 
 งบประมำณที่ได้รับกำร

จัดสรร  
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
300,000.00*   

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  250,000.00  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

400,000.00*   

4 โครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ าเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 60,000.00 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการแข่งขัน
กีฬาสีหวายกรองเกม 

300,000.00   

6 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000.00*   

7 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 200,000.00*   

25 



ที ่ รำยกำร 
 งบประมำณที่ได้รับกำร

จัดสรร  
8 โครงการพัฒนาธนาคารขยะ 20,000.00   

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 

900,000.00*   

10 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 150,000.00   

11 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่  500,000.00*   

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

700,000.00*   

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู 800,000.00* 

15 โครงการสานฝันสู่ความส าเร็จระดับปฐมวัย 80,000.00   

16 โครงการสายใยรักผูกพันระดับปฐมวัย 170,000.00   

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่ายฯ 

100,000.00   

18 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย 50,000.00   

19 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย 600,000.00   

20 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 70,000.00   

21 โครงการกีฬาสีหวายกรองเกม (ระดับปฐมวัย) 200,000.00   

22 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนปฐมวัย  200,000.00   

23 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 70,000.00   

24 โครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน 100,000.00*   

25 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 50,000.00*   

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการในการแข่งขันต่างๆ 

700,000.00*  

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการจัด
การศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ การ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท MEP : Mini English 
Program)   

15,128,700.00*   

28 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 30,000.00   

29 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนก่อนสอบโอเน็ต 70,000.00   

30 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 600,000.00  

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการเปิดบ้านวิชาการ 

400,000.00*   
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ที ่ รำยกำร 
 งบประมำณที่ได้รับกำร

จัดสรร  
32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมค่ายวิทย์ และกิจกรรมวิทย์  
O-NET) 

400,000.00   

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

300,000.00   

34 โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 80,000.00 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการบริหาร หลักสูตรการเรียน
การสอนฯ 

1,122,000.00* 

รวมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 25,105,700.00 

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการร่วมระหว่างระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ส่วนที ่2  

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
  ผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

1. สรุปค่ำระดับคะแนนผลกำรประเมินตนเอง ( Self Assessment) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภำยในสถำนศึกษำรำยมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 4.00 80.00 4.35 84.58 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง   
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

4.00 80.00 4.19 83.89 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

4.00 80.00 4.50 81.56 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4.00 80.00 4.54 90.89 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี  
มีทักษะในการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

4.00 80.00 4.16 81.98 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 4.00 80.00 4.50 88.52 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

4.00 80.00 4.44 79.92 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4.00 80.00 5.00 100.00 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

4.00 80.00 4.46 89.28 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้  2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยแลเพียงพอ 

4.00 80.00 4.57 91.53 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อการเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.38 87.76 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

4.00 80.00 4.13 82.66 ดีเลิศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ค่ำระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

4.00 80.00 4.52 87.16 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการ ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

4.00 80.00 4.61 79.55 ดีเลิศ 
 

ตัวบ่งชี้ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี ความสุข 

4.00 80.00 4.57 91.40 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4.00 80.00 4.50 90.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ ์และพัฒนาเด็ก   

4.00 80.00 4.39 87.70 ยอดเยี่ยม 

สรุปในภำพรวม 4.00 80.00 4.46 86.75 ยอดเยี่ยม 
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2. กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำยในสถำนศึกษำของแต่ละมำตรฐำน
 ตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินงำนของแต่ละตัวบ่งช้ี  
 2.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

ประเด็นที ่ รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ % 
1 เด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.00 80.00 
2 เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.66 73.20 
3 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 4.00 80.00 
4 เด็กทรงตัวได้ดี 3.66 73.20 
5 เด็กใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 3.66 73.20 
6 เด็กดูแลรักษาสุขภาพ  อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 3.66 73.20 
7 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 3.66 73.20 
8 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 3.66 73.20 
9 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 4.00 80.00 
10 เด็กสามารถระวังภัยจากบุคคล 4.00 80.00 
11 เด็กสามารถระวังภัยจากสิ่งแดล้อม 4.00 80.00 
12 เด็กสามารถระวังภัยจากสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 3.66 73.20 

เฉลี่ย 3.80 76.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน  
 1. เด็กมีน้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน   
ให้เด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานไว้อย่างชัดเจนดังนี้ จัดท าแบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก (QA.1-1.1–1–01)  
แบบบันทึกการดื่มนม (QA.1-1.1–1–02) อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม (QA.1-1.1–1–03) แบบบันทึกภาวะ
โภชนาการเด็ก (QA.1-1.1–1–04) และแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1–1–05)   
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 2. เด็กมีส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ให้เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานไว้อย่างจัดเจนดังนี้ แบบบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก (QA.1-1.1–2–01) 
แบบบันทึกการดื่มนม (QA.1-1.1–2–02) อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม (QA.1-1.1–2–03) และแบบสรุปผลการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1–2–04) 

3. เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วดังนี้ จัดท าแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1–3–01) 

 4. เด็กทรงตัวได้ดี 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ให้เด็กทรงตัวได้ดีดังนี้ จัดท าแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(QA.1-1.1–4–01)   

 5. เด็กใช้มือและตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ให้เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีดังนี้ จัดท าแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1–5–01) และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (QA.1-1.1–5–02)    

 6. เด็กดูแลรักษำสุขภำพ  อนำมัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยดังนี้ จัดท าแบบบันทึกการดื่มนม 
(QA.1-1.1–6–01)  อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม (QA.1-1.1–6–02) แบบบันทึกการแปรงฟัน (QA.1-1.1–6–03) 
อัลบั้มภาพถ่าย การแปรงฟัน (QA.1-1.1–6–04) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน (QA.1-1.1–6–05)  
บัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (QA.1-1.1–6–06) แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1-6–07) และอัลบั้มภาพถ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพ
เด็กปฐมวัย (QA.1-1.1–6–08)   

 7. เด็กปฏิบัติตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ให้เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยดังนี้ จัดท าแบบบันทึกอุบัติเหตุ  (QA.1-1.1–7–01) 
และข้อตกลงในชั้นเรียน (QA.1-1.1–7–02)  
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 8. เด็กสำมำรถหลีกเลี่ยงต่อภำวะท่ีเสี่ยงต่อโรค 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรคดังนี้ จัดท าแบบบันทึกการคัดกรองเด็ก (QA.1-1.1– 8–01) และ
อัลบั้มภาพถ่ายการคัดกรองเด็ก (QA.1-1.1–8–02)  

 9. เด็กสำมำรถหลีกเลี่ยงต่อภำวะที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
ให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติดดังนี้ จัดท าเอกสารสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
(QA.1-1.1–9–01) อัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA.1-1.1–9–02) และแบบสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.1–9–03) 

 10. เด็กสำมำรถระวังภัยจำกบุคคล 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ให้เด็กสามารถระวังภัยจากบุคคลดังนี้ จัดท าแบบบันทึกการรับ-ส่งเด็ก (QA.1-1.1–10–01)      

 11. เด็กสำมำรถระวังภัยจำกสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
เด็กสามารถระวังภัยจากสิ่งแวดล้อมดังนี้ อัลบั้มภาพถ่ายการฝึกและการเรียนว่ายน้ า (QA.1-1.1–11–01)      

 12. เด็กสำมำรถระวังภัยจำกสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ให้เด็กสามารถระวังภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายดังนี้ อัลบั้มภาพถ่ายการซ้อมหนีไฟ (QA.1-1.1–12–01) 
และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย Summer Safety (QA.1-1.1–12–02) 
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 ผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมินใน
ภำพรวม 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

ระดับ ร้อยละ 
(%) 

1 เด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.00 80.00 4.33 86.66   สูงกว่าเป้าหมาย 
 
  ตรงเป้าหมาย 
 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 

2 เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.66 73.20 4.66 93.33 
3 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 4.00 80.00 4.00 80.00 
4 เด็กทรงตัวได้ดี 3.66 73.20 4.00 80.00 
5 เด็กใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 3.66 73.20 4.33 86.66 
6 เด็กดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน 

ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
3.66 73.20 4.33 86.66 

7 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

3.66 73.20 4.00 80.00 

8 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค 

3.66 73.20 4.33 86.66 

9 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยง
ต่อสิ่งเสพติด 

4.00 80.00 4.00 80.00 

10 เด็กสามารถระวังภัยจากบุคคล 4.00 80.00 4.33 86.66 
11 เด็กสามารถระวังภัยจากสิ่งแวดล้อม 4.00 80.00 4.00 80.00 
12 เด็กสามารถระวังภัยจากสถานการณ์ท่ี

เสี่ยงอันตราย 
3.66 73.20 4.00 80.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.19 83.89 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

(QA.1–1.1–1–01) 
(QA.1–1.1–1–02)* 
(QA.1–1.1–1–03) 
(QA.1–1.1–1–04)* 
(QA.1–1.1–1–05) 

แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก 
แบบบันทึกการดื่มนม 
อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม 
แบบบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–2–01)* 
(QA.1–1.1–2–02) 
(QA.1–1.1–2–03) 
(QA.1–1.1–2–04) 

แบบบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก 
แบบบันทึกการดื่มนม 
อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–3–01)* แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–4–01)* แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–5–01)* 
 
(QA.1–1.1–5–02) 

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ครูประจ าชั้น 
 

ครูประจ าชั้น 
(QA.1–1.1–6–01)* 
(QA.1–1.1–6–02) 
(QA.1–1.1–6–03)* 
(QA.1–1.1–6–04) 
(QA.1–1.1–6–05) 
(QA.1–1.1–6–06) 
(QA.1–1.1–6–07)  
 
(QA.1–1.1–6–08) 

แบบบันทึกการดื่มนม 
อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนม 
แบบบันทึกการแปรงฟัน 
อัลบั้มภาพถ่ายการแปรงฟัน 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 
บัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อัลบั้มภาพถ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพ 
ของเด็กปฐมวัย 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

 
ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–7–01) 
(QA.1–1.1–7–02) 

แบบบันทึกอุบัติเหตุ 
ข้อตกลงในชั้นเรียน 

ห้องพยาบาล 
ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–8–01) 
(QA.1–1.1–8–02) 

แบบบันทึกการคัดกรองเด็ก 
อัลบั้มภาพถ่ายการคัดกรองเด็ก 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
(QA.1–1.1–9–01)* 
(QA.1–1.1–9–02) 
(QA.1–1.1–9–03) 

เอกสารสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
อัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูณฐิณี  เวชกุล 
ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–10–01) แบบบันทึกการรับ-ส่งเด็ก ครูประจ าชั้น 

(QA.1–1.1–11–01)  อัลบั้มภาพถ่ายการฝึกและการเรียนว่ายน้ า ครูประจ าชั้น 
(QA.1–1.1–12–01) 
(QA.1–1.1–12–02) 

อัลบั้มภาพถ่ายการซ้อมหนีไฟ 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย Summer Safety 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

หมายเหตุ *เอกสาร/หลักฐานใช้ร่วมกัน    

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง
ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 เด็กมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
 2.2 เด็กทรงตัวได้ดี 
 2.3 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
 2.4 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 
 2.5 เด็กสามารถระวังภัยจากสิ่งแวดล้อม 
 2.6 เด็กสามารถระวังภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็นที ่ รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

เฉลี่ย ร้อยละ (%) 
1 เด็กร่าเริงแจ่มใส 4.25 85.00 
2 เด็กแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 4.00 80.00 
3 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ 3.75 75.00 
4 เด็กอดทนในการรอคอย 3.75 75.00 
5 เด็กยอมรับ และพอใจในความสามารถของตนเอง 4.00 80.00 
6 เด็กยอมรับ และพอใจในความสามารถของผู้อ่ืน 4.00 80.00 
7 เด็กมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 4.00 80.00 
8 เด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด และกล้าแสดงออก 4.00 80.00 
9 เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 4.00 80.00 
10 เด็กเคารพสิทธิ และรู้หน้าที่รับผิดชอบ 3.25 65.00 
11 เด็กมีความอดทนอดกลั้น 3.75 75.00 
12 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 3.25 65.00 
13 เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตามสถานศึกษาก าหนด 4.00 80.00 
14 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ 4.25 85.00 
15 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับดนตรี 4.00 80.00 
16 เด็กชื่นชม และมีความกับการเคลื่อนไหว 4.00 80.00 

เฉลี่ย  3.89 77.81 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 3.50 สรุปค่ำร้อยละ(%) = 75.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
1. เด็กร่ำเริงแจ่มใส                             

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายเพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส โดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองท้องถิ่น (QA. -1-1.2-1-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการแสดงของเด็กในวาระและโอกาสต่างๆ 
(QA. -1-1.2-1-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (QA. -1-1.2-1-03) ) เอกสารรายงาน
สรุปโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (QA. -1-1.2-1-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ 
(ระดับปฐมวัย) (QA. -1-1.2-1-05) เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) 
(QA. -1-1.2-1-06) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ ระดับปฐมวัย (QA. -1-1.2-1-07) และเอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดบัปฐมวัย (QA. -1-1.2-1-08)  

 2. เด็กแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกได้เหมำะสม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายเพ่ือให้เด็กได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  โดยจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.-1-1.2-2-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ STEM ศึกษา (QA.-1-1.2-2-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่านิทาน (QA. -1-1.2-2-03) ผลงานการ
วาดภาพระบายสีของเด็ก (QA. -1-1.2-2-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมปฐมวัยในโอกาสต่าง ๆ ของรอบปี
การศึกษา 2562 (QA. -1-1.2-2-05) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่  
(QA. -1-1.2-2-06) เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA. -1-1.2-2-07) 
อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.-1-1.2-2-08) เอกสารรายงานสรุปโครงการ
กีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA. -1-1.2-2-09)  อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย(QA.-1-1.2-2-10) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย (QA. -1-1.2-2-11 ) 

 3. เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ โดยการจัดท า แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (QA.-1-1.2-2-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (QA-1-1.2-3-02) อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการเดินแถวของเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-3-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์  
(ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-3-04)  เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย)  
(QA-1-1.2-3-05) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA-1-1.2-3-06)  
และเอกสารสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA-1-1.2-3-07) 
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4. เด็กอดทนในกำรรอคอย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้โดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (QA-1-1.2-4-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (QA-1-1.2-4-02) อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการเดินแถวของเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-4-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์  
(ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-4-04) เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัน)  
(QA-1-1.2-4-05) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใหม่  (QA-1-1.2-4-06)  
และเอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู้โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA-1-1.2-4-07)   

5. เด็กยอมรับ และพอใจในควำมสำมำรถของตนเอง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-5-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางพลศึกษา (QA-1-1.2-5-02)  ผลงานการ
วาดภาพระบายสี การฉีก ปะ (QA-1-1.2-5-03)  แฟ้มสะสมผลงานของเด็กรายบุคคล  (QA-1-1.2-5-04) 
อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-5-05) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-5-06) 

6. เด็กยอมรับ และพอใจในควำมสำมำรถและผลงำนของผู้อ่ืน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(QA-1-1.2-6-01) อัลบั้มภาพถ่ายการแสดงผลงานของเด็ก (QA-1-1.2-6-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสี 
หวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-6-03) และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ 
(ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-6-04)  

7. เด็กมีจิตส ำนึก และค่ำนิยมที่ดี 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-7-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมจิตอาสาของเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-7-02) บัญชีรายชื่อเด็ก 
ที่ท าหน้าที่หัวหน้าห้องเรียนและหน้าที่ อ่ืนๆในห้องเรียน (QA-1-1.2-7-03) เอกสารบันทึกการออมเงิน  
(QA-1-1.2-7-04) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายใน
งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (QA-1-1.2-7-05) เอกสารรายงานสรุปโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(QA-1-1.2-7-06) อัลบั้มภาพถ่าย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็ก 
ปฐมวัย (QA-1-1.2-7-07)  และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย  
(QA-1-1.2-7-08) 
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8. เด็กมีควำมม่ันใจ กล้ำพูด และกล้ำแสดงออก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(QA-1-1.2-8-01) อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ศึกษา  
(QA-1-1.2-8-02) อัลบั้มภาพถ่าย การแสดงบนเวทีของเด็กในโอกาสต่างๆ (QA-1-1.2-8-03) อัลบั้มภาพถ่าย
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (QA-1-1.2-8-04)  และเอกสารรายงานสรุปโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  
(QA-1-1.2-8-05)   

  9. เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-9-01) อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ศึกษา  
(QA-1-1.2-9-02) อัลบั้มภาพถ่าย กิจกรรมการท างานกลุ่มของเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-9-03) อัลบั้มภาพถ่าย
โครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-9-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสี
หวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-9-05) 

10. เด็กเคำรพสิทธิ และรู้หน้ำที่รับผิดชอบ  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-10-01) บัญชีรายชื่อเด็กที่ท าหน้าที่หัวหน้าห้องเรียนและหน้าที่อ่ืนๆในห้องเรียน (QA-1-1.2-10-02) 
อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน (QA-1-1.2-10-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสี 
หวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-10-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ 
(ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-10-05) 

11. เด็กมีควำมอดทนอดกลั้น 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-11-01) อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมต่างๆ  (QA-1-1.2-11-02)  อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า (QA-1-1.2-11-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวัน 
ของเด็ก (QA-1-1.2-11-04)  อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-11-05)  
และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA-1-1.2-11-06)   

12. เด็กมีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(QA-1-1.2-12-01) และสมุดบันทึกความดีของเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-12-02)  
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13. เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และมีการก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(QA-1-1.2-13-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเด็กสวัสดีทักทายคุณครูตอนเช้าและการสวัสดีคุณครูกลับบ้าน 
(QA-1-1.2-13-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-13-03)  
และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย (QA-1-1.2-13-04) 

14. เด็กชื่นชม และมีควำมสุขกับศิลปะ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และมีการก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(QA-1-1.2-14-01) อัลบั้มภาพถ่ายขณะเด็กท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี การฉีก ปะ (QA-1-1.2-14-02) 
ตัวอย่างผลงานวาดภาพระบายสี (QA-1-1.2-14-03) และแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก (QA-1-1.2-14-04) 

15. เด็กชื่นชม และมีควำมสุขกับดนตรี 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และมีการก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(QA-1-1.2-15-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนดนตรีของเด็กในชั่วโมงดนตรี  (QA-1-1.2-15-02) และอัลบั้ม
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเต้นประกอบจังหวะเพลง (QA-1-1.2-15-03)  

16. เด็กชื่นชม และมีควำมสุขกับกำรเคลื่อนไหว 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และมีการก าหนด
เป้าหมายโดยการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(QA-1-1.2-16-01) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (QA-1-1.2-16-02) และอัลบั้ม
ภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ศึกษา (QA-1-1.2-16-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 เด็กร่าเริงแจ่มใส 4.25 85.00 4.50 90.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 ตรงเป้าหมาย 

 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 เด็กแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 4.00 80.00 4.00 80.00 
3 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ 3.75 75.00 4.00 80.00 
4 เด็กอดทนในการรอคอย 3.75 75.00 4.00 80.00 
5 เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง 4.00 80.00 4.25 85.00 
6 เด็กยอมรับ และพอใจในความสามารถของผู้อ่ืน 4.00 80.00 4.00 80.00 
7 เด็กมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 4.00 80.00 4.00 80.00 
8 เด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด และกล้าแสดงออก 4.00 80.00 4.00 80.00 
9 เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 4.00 80.00 4.00 80.00 
10 เด็กเคารพสิทธิ และรู้หน้าที่รับผิดชอบ 3.25 65.00 4.00 80.00 
11 เด็กมีความอดทนอดกลั้น 3.75 75.00 4.00 80.00 
12 เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 3.25 65.00 3.75 75.00 
13 เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
4.00 80.00 4.00 80.00 

14 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ 4.25 85.00 4.25 85.00 
15 เด็กชื่นชมและมีความสุขกับดนตรี 4.00 80.00 4.00 80.00 
16 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับการเคลื่อนไหว 4.00 80.00 4.50 90.00 

เฉลี่ย 3.50 75.00 4.08 81.56 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 

รหสั ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.-1-1.2-1-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-1-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการแสดงของเด็กในวาระและโอกาสต่างๆ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-1-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ครูฐิติพรรณ  ปุ่มทอง 
QA.-1-1.2-1-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ครูฐิติพรรณ  ปุ่มทอง 
QA.-1-1.2-1-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-1-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-1-07 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 
ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.-1-1.2-1-08 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 

ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.-1-1.2-2-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-2-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่านิทาน กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-2-04 ผลงานการวาดภาพระบายสีของเด็ก กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-2-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมปฐมวัยในโอกาสต่างๆ ของรอบปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-2-06 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 
QA.-1-1.2-2-07 เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 
QA.-1-1.2-2-08 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-2-09 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-2-10 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 
ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.-1-1.2-2-11 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 

ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.-1-1.2-3-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มการน าเสนอผลงาน กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-3-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนแบบ STEM ศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-3-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-3-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-4-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กลุ่มงานปฐมวัย 
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รหสั ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.-1-1.2-4-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเดินแถวของเด็กปฐมวัย กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-4-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ 
QA.-1-1.2-4-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ 
QA.-1-1.2-4-06 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 
QA.-1-1.2-4-07 เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 
QA.-1-1.2-5-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางพลศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-5-03 ผลงานการวาดภาพระบายสี การฉีก ปะ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-5-04 แฟ้มสะสมผลงานของเด็กรายบุคคล กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-5-05 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-5-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-6-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-6-02 อัลบั้มภาพการแสดงผลงานของเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-6-03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-6-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-7-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมจิตอาสาของเด็กปฐมวัย กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-7-03 บัญชีรายชื่อเด็กท่ีท าหน้าที่หัวหน้าห้องเรียนและหน้าที่อ่ืนๆ ในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-7-04 เอกสารบันทึกการออมเงิน ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-7-05 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ครูจันทร์จิรา  ทิศา 

QA.-1-1.2-7-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ครูจันทร์จิรา  ทิศา 

QA.-1-1.2-7-07 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
QA.-1-1.2-7-08 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
QA.-1-1.2-8-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-8-02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-8-03 อัลบั้มภาพถ่ายการแสดงบนเวทีของเด็กในโอกาสต่างๆ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-8-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ครูฐิติพรรณ 
QA.-1-1.2-8-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ครูฐิติพรรณ 
QA.-1-1.2-9-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-9-02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
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รหสั ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.-1-1.2-9-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการท างานกลุ่มของเด็กปฐมวัย กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-9-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-9-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-10-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-10-02 บัญชีรายชื่อเด็กท่ีท าหน้าที่ หัวหน้าห้องเรียนและหน้าที่อ่ืนๆ ในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-10-03 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-10-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-10-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-11-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-11-02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมต่างๆ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-11-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-11-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-11-05 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-11-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.-1-1.2-12-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-12-02 สมุดบันทึกความดีของเด็กรายบุคล ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-13-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-13-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเด็กสวัสดีทักทายคุณครูตอนเช้า และการสวัสดีคุณครู

กลับบ้าน 
กลุ่มงานปฐมวัย 

QA.-1-1.2-13-03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
QA.-1-1.2-13-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
QA.-1-1.2-14-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-14-02 อัลบั้มภาพถ่ายขณะเด็กท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี ฉีก ปะ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-14-03 ตัวอย่างผลงานวาดภาพระบายสี กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-14-04 แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-15-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-15-02 อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนดนตรีของเด็กในชั่วโมงดนตรี ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-15-03 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเต้นประกอบจังหวะเพลง ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-16-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานปฐมวัย 
QA.-1-1.2-16-02 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูประจ าชั้น 
QA.-1-1.2-16-03 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมของเด็กในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM 

ศึกษา 
ครูประจ าชั้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 1 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ 
 1.2 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับดนตรี 
 1.3 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับการเคลื่อนไหว 
 2.สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 เด็กเคารพสิทธิ และรู้หน้าที่รับผิดชอบ 
 2.2 เด็กมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 
 2.3 เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 
1 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4.00 80.00 
2 เด็กมีวินัยในตนเอง 4.30 86.00 
3 เด็กรู้จักประหยัด และอยู่อย่างพอเพียง 4.60 92.00 
4 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน  4.30 86.00 
5 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 4.30 86.00 
6 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่นการไหว้  การยิ้ม  

 การทักทายและการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
4.00 80.00 

7 เด็กยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด  
พฤติกรรม  พื้นฐานครอบครัว  เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม 

4.30 86.00 

8 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.30 86.00 
9 เด็กสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 4.00 86.00 

เฉลี่ย    4.23 85.33 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ(%)เป้ำหมำย=80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1.เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก  แบบกรอก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.3-1-01) ตารางการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันของเด็กประจ าห้องเรียน (QA.1-1.3-1-02) อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนมประจ าวันของเด็ก 
(QA.1-1.3-1-03) บันทึกการดื่มนม (QA.1-1.3-1-04) อัลบั้มภาพถ่ายการล้างหน้าแปรงฟันของเด็ก  
(QA.1-1.3-1-05) บันทึกการแปรงฟัน (QA.1-1.3-1-06) อัลบั้มภาพถ่ายการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก
ปฐมวัย (QA.1-1.3-1-07) และอัลบั้มภาพถ่ายการเตรียมเครื่องนอนและการจัดเก็บเครื่องนอนด้วยตนเอง 
ของเด็ก (QA.1-1.3-1-08) 
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2. เด็กมีวินัยในตนเอง 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.3-2-01)อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า (QA.1-1.3-2-02) อัลบั้มภาพถ่ายการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก 
(QA.1-1.3-2-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.1.-3-2-04)  
และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.1.-3-2-05) 

 3. เด็กรู้จักประหยัด และอยู่อย่ำงพอเพียง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กรู้จักประหยัด และอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอกสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA.1-1.3-3-01)บัญชีการเก็บออมเงิน 
ของเด็กประจ าเดือน(QA.1-1.3-3-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการธนาคารโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 
(QA.1-1.3-3-03) สมุดคู่ฝากเงินออมสินรายบุคคล (QA.1-1.3-3-04) และอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน (QA.1-1.3-3-05) 

4. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอกสรุปผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA.1-1.3-4-01) และอัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการร่วมกันท าความสะอาดและจัดความสวยงาม ของห้องเรียนของเด็ก (QA.1-1.3-4-02) 

5. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอกสรุปผล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.3-5-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรม
การจัดเก็บขยะ การเก็บใบไม้และการท าความสะอาด ของห้องเรียนของเด็ก (QA.1-1.3-5-02) อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ การรดน้ าต้นไม้และการปลูกต้นไม้ของเด็ก (QA.1-1.3-5-03) และเอกสารรายงาน
สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและเด็กปฐมวัย (QA.1-1.3-5-04) 
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6. เด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย เช่น กำรไหว้ กำรยิ้ม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จาก  
แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA.1-1.3-6-01)  
อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมประกวดมารยาทไทย (QA.1-1.3-6-02) อัลบั้มภาพถ่ายการไหว้ การยิ้มและการทักทาย
ผู้ใหญ่ (QA.1-1.3-6-03) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย  
(QA.1-1.3-6-04) 

7. เด็กยอมรับ หรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เช่น ควำมคิด พฤติกรรม พื้นฐำน
ครอบครัว  เชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งตรวจสอบได้จากข้อมูล แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.3-7-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเวียนเทียนตามประเพณี
พุทธศาสนา (QA.1-1.3-7-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการท าบุญและการสวดมนต์ไหว้พระ( QA.1-1.3-7-03) 
และเอกสาร รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย (QA.1-1.3-7-04) 

8. เด็กเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งตรวจสอบได้จากข้อมูล  แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.3-8-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นของเล่น
ร่วมกับเพื่อน (QA.1-1.3-8-02) และอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกลางแจ้ง (QA.1-1.3-3)  

9. เด็กสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยเด็กสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  ซึ่งตรวจสอบได้จากข้อมูล  
เอกสารข้อตกลงและแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน (QA.1-1.3-9-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการ
เรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย (QA.1-1.3-9-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) 
(QA.1-1.3-9-03) และเอกสาร รายงานสรุปโครงการกีฬาหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.1-1.3-9-04) 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 4.00 80.00 4.30 86.00   สูงกว่าเป้าหมาย 
        
  ตรงเป้าหมาย 
         

  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 เด็กมีวินัยในตนเอง 4.30 86.00 4.60 92.00 
3 เด็กรู้จักประหยัด และอยู่อย่างพอเพียง 4.60 92.00 5.00 100.00 
4 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน  4.30 86.00 4.60 92.00 
5 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 4.30 86.00 4.60 92.00 
6 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้  

การยิ้ม การทักทายและการมีสัมมาคารวะ 
กับผู้ใหญ่ 

4.00 80.00 4.30 86.00 

7 เด็กยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

4.30 86.00 4.60 92.00 

8 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.30 86.00 4.60 92.00 
9 เด็กสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 

การใช้ความรุนแรง 
4.00 86.00 4.30 86.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.54 90.89 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.3-1-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-1-02 ตารางการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กประจ าห้องเรียน  ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-03 อัลบั้มภาพถ่ายการดื่มนมประจ าวันของเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-04 บันทึกการดื่มนม ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-05 อัลบั้มภาพถ่ายการล้างหน้าแปรงฟันของเด็ก  ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-06 บันทึกการแปรงฟัน ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-07 อัลบั้มภาพถ่ายการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-1-08 อัลบั้มภาพถ่ายการเตรียมเครื่องนอนและการจัดเก็บเครื่องนอน 

ด้วยตนเองของเด็ก 
ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-2-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-2-03 อัลบั้มภาพถ่ายการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.1.-3-2-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.1.-3-2-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.1-1.3-3-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-3-02 บัญชีการเก็บออมเงินของเด็กประจ าเดือน ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-3-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการธนาคารโรงเรียนในรอบปีการศึกษา  ครูจีราภรณ์ กิมเยื้อน 
QA.1-1.3-3-04 สมุดคู่ฝากเงินออมสินของเด็กรายบุคคล  ครูประจ าชั้น 
QA.1-1.3-3-05 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ครฐูิติพรรณ  ปุ่มทอง 
QA.1-1.3-4-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมกันท าความสะอาดและจัดความสวยงาม 
ของห้องเรียนของเด็ก 

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-5-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.1-1.3-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการจัดเก็บขยะ การเก็บใบไม้และการท าความ

สะอาดของห้องเรียนของเด็ก  

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-5-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ การรดน้ าต้นไม้และการ

ปลูกต้นไม้ของเด็ก  

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-5-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-6-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-6-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-6-03 อัลบั้มภาพถ่ายการไหว้ การยิ้มและการทักทายผู้ใหญ่  ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-6-04 เอกสารรายงานสรุปการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ครูและเด็กปฐมวัย  

ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-7-01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเวียนเทียนตามประเพณีพุทธศาสนา  ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-7-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการท าบุญและการสวดมนต์ไหว้พระ  ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-7-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็ก

ปฐมวัย  

ครูวาริน ทัศนา 

QA.1-1.3-8-01 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นของเล่นร่วมกับเพื่อน  ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-8-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกลางแจ้ง  ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-8-03 เอกสารสรุปโครงการกีฬาหวายกรองเกมส์(ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 

QA.1-1.3-9-01 เอกสารข้อตกลงและแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน  ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-9-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย  ครูประจ าชั้น 

QA.1-1.3-9-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 

QA.1-1.3-9-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก    
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 1.2 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 เด็กมีวินัยในตนเอง 
  2.2 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ดี  มีทักษะในกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำ 
ควำมรู้ได้ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 4.00 80.00 
2 เด็กสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัย 4.00 80.00 
3 เด็กพยายามค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัย 4.00 80.00 
4 เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 3.66 73.20 
5 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 4.00 80.00 
6 เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3.66 73.20 
7 เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 3.33 66.60 
8 เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจ

ในเรื่องง่ายๆ ได้ 
4.00 80.00 

9 เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการ 
เช่นงานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 

3.66 73.20 

10 เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก  
กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาคามรู้ได้ 

3.33 66.60 

                                  เฉลี่ย 3.76              75.28 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 3.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 75.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
     1.เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้ เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ โดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-1-01) อัลบั้มภาพถ่ายการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
(QA.1-1.4-1-02) และอัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (QA.1-1.4-1-03)   

 2. เด็กสำมำรถตั้งค ำถำมในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กสามารถตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย โดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-2-01) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย 
(QA.1-1.4-2-02) และอัลบั้มภาพถ่ายจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย  
(QA.1-1.4-1-03)  

 3. เด็กพยำยำมค้นหำค ำตอบในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กพยายาม

ค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย โดยมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM เช่น 
หน่วยผีเสื้อแสนสวย หน่วยถั่วแปลงร่าง หน่วยเรื่องกล้วย กล้วย และหน่วยปลาแสนสวย (QA.1-1.4-3-01) 
อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการทดลองเลี้ยงหนอนผีเสื้อ(QA.1-1.4-3-02)  อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการปลูกถั่ว
(QA.1-1.4-3-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการท ากล้วยบวชชี(QA.1-1.4-3-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการ
เลี้ยงปลาแสนสวย (QA.1-1.4-3-05) อัลบั้มภาพถ่ายแผ่นชาร์ทการสรุปประเด็นข้อสงสัย (ค าถาม) ที่ต้องการ 
ให้เด็กพยายามค้นหาค าตอบ (QA.1-1.4-3-06) และแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-3-07)          

 4. เด็กอ่ำนนิทำน และเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กอ่านนิทาน  
และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย โดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-4-01) อัลบั้มภาพถ่ายการอ่านหนังสือนิทาน (QA.1-1.4-4-02)  
อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย (QA.1-1.4-4-03) และเอกสารรายงาน
สรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย (QA.1-1.4-4-04) 

 5. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้ เด็ก 
มีความสามารถ ในการคิดรวบยอด โดยมีการจัดท าอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา (QA.1-1.4-5-01) 
อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย (QA.1-1.4-5-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย (QA.1-1.4-5-03) และแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-5-04)                                        
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 6. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยมีการจัดท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(QA.1-1.4-6-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย (QA.1-1.4-6-02) อัลบั้ม
ภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา (QA.1-1.4-6-03)  เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับปฐมวัย (QA.1-1.4-6-04) และแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-6-05) 

 7. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-7-01) อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรม
วิทยาศาสตร์น้อย (QA.1-1.4-7-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย 
(QA.1-1.4-7-03) และอัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา (QA.1-1.4-7-04) 

 8. เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ และสำมำรถตัดสินใจในเรื่องง่ำยๆ ได้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ โดยมีการจัดท าอัลบั้มภาพถ่าย 
การเล่นเกมการศึกษา(QA.1-1.4-8-01) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย)  
(QA.1-1.4-8-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์(ระดับปฐมวัย) (QA.1-1.4-8-03)  
และแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA.1-1.4-8-04) 

 9. เด็กสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร เช่น งำนศิลปะ กำรเคลื่อนไหว
ท่ำทำง กำรเล่นอิสระ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กสามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ โดยมีการ
จัดท าแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA.1-1.4-9-01) 
อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ งานศิลปะ (QA.1-1.4-9-02) อัลบั้มภาพถ่ายการเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบเพลงตามจินตนาการ (QA.1-1.4-9-03) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ  
(QA.1-1.4-9-04)  และอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง (QA.1-1.4-9-05)  
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 10. เด็กสำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้ และแสวงหำควำมรู้ได้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานให้เด็กสามารถ  
ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้  
โดยมีการจัดท า อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย (QA.1-1.4-10-01) เอกสารรายงานสรุป
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย (QA.1-1.4-10-02) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนคอมพิวเตอร์  
(QA.1-1.4-10-03)  อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนรู้การใช้แว่นขยาย  (QA.1-1.4-10-04) และอัลบั้มภาพถ่ายเด็ก
เรียนรู้แม่เหล็ก (QA.1-1.4-10-05) 

 สรุปผลกำรประเมินตนอง 
 

ประเด็น
ที ่

 
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 
สรุปผลประเมิน 

ในภำพรวม ระดับ 
ร้อยละ
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 4.00 80.00 4.33 86.66  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 เด็กสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัย 

4.00 80.00 4.33 86.66 

3 เด็กพยายามค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย 

4.00 80.00 4.00 80.00 

4 เด็กอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

3.66 73.20 4.66 93.33 

5 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 4.00 80.00 4.00 80.00 
6 เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ 
3.66 73.20 4.00 80.00 

7 เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.33 66.60 3.66 66.60 

8 เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

4.00 80.00 4.33 86.66 

9 เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และ
จินตนาการ เช่นงานศิลปะ  การเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ 

3.66 73.20 4.66 93.33 

10 เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย  
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
และแสวงหาคามรู้ได้ 

3.33 66.60 3.66 66.60 

เฉลี่ย 3.50 75.00 4.16 81.98 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

(QA.1-1.4-1-01) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-1-02) อัลบั้มภาพถ่ายการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-1-03) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์     ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-2-01) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-2-02) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย              ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-2-03) อัลบั้มภาพถ่ายจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ STEM ของเด็กปฐมวัย  ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-3-01) แผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ STEM เช่น หน่วยผีเสื้อแสนสวย 

หน่วยถั่วแปลงร่าง หน่วยเรื่องกล้วย กล้วย และหน่วยปลาแสนสวย 
ครปูระจ าชั้น 

(QA.1-1.4-3-02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการทดลองเลี้ยงหนอนผีเสื้อ ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-3-03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการปลูกถั่ว ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-3-04) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการท ากล้วยบวชชี ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-3-05) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเลี้ยงปลาแสนสวย ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-3-06) อัลบั้มภาพถ่ายแผ่นชาร์ทการสรุปประเด็นข้อสงสัย (ค าถาม)  

ที่ต้องการให้เด็กพยายามค้นหาค าตอบ 
ครปูระจ าชั้น 

(QA.1-1.4-3-07) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-4-01) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-4-02) อัลบั้มภาพถ่ายการอ่านหนังสือนิทาน ครปูระจ าชั้น 
(QA.1-1.4-4-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู 

และเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย          
ครูวาริน  ทัศนา 

(QA.1-1.4-4-04) เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
(QA.1-1.4-5-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-5-02) อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-5-03) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ครูปิยนุช พลสมบัติ 
(QA.1-1.4-5-04) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-6-01) การจัดท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย                   กลุ่มงานปฐมวัย 
(QA.1-1.4-6-02) อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-6-03) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา ครูประจ าชั้น 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

(QA.1-1.4-6-04) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ครูปิยนุช พลสมบัติ 
(QA.1-1.4-6-05) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-7-01) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-7-02) อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-7-03) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ครูปิยนุช พลสมบัติ 
(QA.1-1.4-7-04) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-8-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา  ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-8-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ จันจ ารูญ 
(QA.1-1.4-8-03) เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย)  ครูสมเกียรติ จันจ ารูญ 
(QA.1-1.4-8-04) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-9-01) แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

(QA.1-1.4-9-02) อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ งานศิลปะ ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-9-03) อัลบั้มภาพถ่ายการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงตามจินตนาการ ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-9-04) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ครูประจ าชั้น 

(QA.1-1.4-9-05) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง ครูประจ าชั้น 

(QA.1-1.4-10-01) อัลบั้มภาพถ่ายการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย ครูปิยนุช พลสมบัติ 

(QA.1-1.4-10-02) เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ครูปิยนุช พลสมบัติ 
(QA.1-1.4-10-03) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนคอมพิวเตอร์ ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-10-04) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนรู้การใช้แว่นขยาย ครูประจ าชั้น 
(QA.1-1.4-10-05) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนรู้แม่เหล็ก ครูประจ าชั้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก        
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ดี มีทักษะในกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำ 
ควำมรู้ได้           
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน     
 1.1 เด็กอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
 1.2 เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ  
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาคามรู้ได้ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น       4.66 93.20 
2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 
4.66 93.20 

3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ     

4.00 80.00 

4 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการปฏิบัติ        4.66 93.20 
5 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความ

แตกต่างของเด็ก 
4.00 80.00 

6 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่ต้องสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4.00 80.00 

7 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 3.33 66.60 
8 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 3.33 66.60 
9 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 3.33 66.60 

เฉลี่ย 3.99 79.90 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน                 
 1. มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น       
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จากข้อมูล หลักสูตร STEM ระดับปฐมวัย  
(QA2-2.1-1-01) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (QA2-2.1-1-02) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA2-2.1-1-01)  

 2. มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการตรวจสอบข้อมูล 
ได้จากข้อมูลหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560 (QA2-2.1-2-01) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดท าหลักสูตร
การศึกษา (QA2-2.1-2-02) และเอกสารรายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA2-2.1-2-03)  

 3. ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัดวิชำกำร   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ โดยการตรวจสอบข้อมูล
ได้จากข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย (QA2-2.1-3-01)  

 4. เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น และกำรปฏิบัติ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการปฏิบัติ โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จากข้อมูลอัลบั้มถ่ายกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ STEM (QA2-2.1-4-01) และอัลบั้มภาพถ่ายเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (QA2-2.1-4-02) 

 5. เน้นกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก โดยการตรวจสอบข้อมูลได้
จากข้อมูลอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (QA2-2.1-5-01)    

 6. เน้นกำรเรียนรู้ที่ต้องสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ    
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการเรียนรู้ที่ต้องสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จาก
ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (QA2-2.1-6-01) และอัลบั้มภาพถ่ายเน้นการเรียนรู้ที่ต้องสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (QA2-2.1-6-02) 
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 7.เน้นกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จากสรุปรายงาน
การเยี่ยมบ้าน(QA2-2.1-7-01) และอัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA2-2.1-7-02) 

 8. เน้นกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จากข้อมูลอัลบั้ม
ภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งาน
ประเพณีฯ (QA2-2.1-8-01) เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ กิจกรรมวันแม่ (QA2-2.1-8-02) อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมพาเด็กไปท ากิจกรรมที่วัด (QA2-2.1-8-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็ก
ปฐมวัย (QA2-2.1-8-04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย 
(QA2-2.1-8-05) 

 9. เน้นกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนิน งานและผลการ
ด าเนินงานโดยเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น  โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จากแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM หน่วย วันสุนทรภู่ (QA2-2.1-9-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่  
(QA2-2.1-9-02) 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมิน
ตนเอง สรุปผลประเมินใน

ภำพรวม 
ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น       4.66 93.20 4.66 93.20  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4.66 93.20 4.66 93.20 

3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ     

4.00 80.00 4.66 93.20 

4 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการปฏิบัติ  4.66 93.20 4.66 93.20 

5 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็ก 

4.00 80.00 4.66 93.20 

6 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่ต้องสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4.00 80.00 4.00 80.00 

7 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว 

3.33 66.60 4.00 80.00 

8 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน 

3.33 66.60 4.00 80.00 

9 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น 

3.33 66.60 4.66 93.20 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.44 79.92 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA2-2.1-1-01 หลักสูตร STEM ระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-1-02 อัลบั้มภาพถ่ายจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-1-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-2-01 หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-2-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-3-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-4-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้  แบบSTEM กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น กลุม่งานปฐมวัย 
QA2-2.1-5-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานปฐมวัย 
QA2-2.1-6-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-6-02 อัลบั้มภาพถ่ายภาพถ่ายเน้นการเรียนรู้ที่ต้องสนองความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-7-01 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-8-01 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ กิจกรรมวันแม่ 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-8-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ กิจกรรมวันแม่ 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA2-2.1-8-03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย ครูวาริน  ทัศนา 
QA2-2.1-8-04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมพาเด็กไปวัด ครูวาริน  ทัศนา 
QA2-2.1-8-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมครูและเด็กปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA2-2.1-9-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM หน่วยวันสุนทรภู่ กลุ่มงานปฐมวัย 
QA2-2.1-9-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูประจ าชั้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4  ด้ำนสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน                                                                                                        
  1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น                                                                                     
 2.ส่ิงที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น                                                                                                           
  2.1 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน                                                                                                                                                                
  2.2 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 4.00 80.00 
2 สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ 

กับชั้นเรียน 
4.30 

86.00 

3 สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
อย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

4.60 92.00 

เฉลี่ย 4.30 86.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำจัดครูให้เหมำะสมกับภำรกิจกำรเรียนกำรสอน 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนโดยการตรวจสอบข้อมูล  
ได้จากข้อมูลบัญชีรายชื่อครูประจ าชั้นระดับปฐมวัย (QA.2-2.2-1-01) บัญชีรายชื่อครูประจ าชั้นระดับปฐมวัย
ชาวต่างชาติ (QA.2-2.2-1-02) และบัญชีรายชื่อครูพ่ีเลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย (QA.2-2.2-1-03) 

 2. สถำนศึกษำจัดครูที่จบกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงเพียงพอกับชั้นเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียนโดยการตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากแฟ้มประวัติและคุณวุฒิการศึกษาครูระดับปฐมวัย (QA.2-2.2-2-01) 
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 3. สถำนศึกษำจัดครูที่ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงเพียงพอกับชั้นเรียน   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียนโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลได้จากบัญชีรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย (QA.2-2.2-3-01) ส าเนาวุฒิบัตร/
เกียรติบัตรของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (QA.2-2.2-3-02) และแฟ้มสะสมผลงาน 
(PORTFOLIO) ของครูปฐมวัยรายบุคคล (QA.2-2.2-3-03) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
 

ประเด็น
ที ่

 
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมิน
ตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม 

ระดับ ร้อยละ
(%) 

ระดับ ร้อยละ
(%) 

1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน 

4.00 80.00 5.00 100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย 

อย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
4.00 80.00 5.00 100.00 

3 สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

4.00 80.00 5.00 100.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 5.00 100.00 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.2-1-01 บัญชีรายชื่อครูประจ าชั้นระดับปฐมวัย ธุรการ 
QA.2-2.2-1-02 บัญชีรายชื่อครูประจ าชั้นระดับปฐมวัยชาวต่างชาติ ธุรการ 
QA.2-2.2-1-03 บัญชีรายชื่อครูพ่ีเลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย ธุรการ 
QA.2-2-2-2-01 แฟ้มประวัติและคุณวุฒิการศึกษาครูระดับปฐมวัย ธุรการ 
QA.2-2-2-3-01 บัญชีรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย ธุรการ 
QA.2-2-2-3-02 ส าเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตรของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 
ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.2-3-03 แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ของครูปฐมวัยรายบุคคล ครูประจ าชั้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ(%) 
1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.50 70.00 

2 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

3.25 65.00 

3 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

3.25 65.00 

4 ครูและบุคลากรใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม 

4.00 80.00 

5 ครูและบุคลากรมีการสังเกต และประเมินพฤติกรรมเด็ก
เป็นรายบุคคล 

4.00 80.00 

6 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 3.75 75.00 
7 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเด็ก 4.00 80.00 

เฉลี่ย   3.67 73.57 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 3.50 สรุปค่ำร้อยละ (%)เป้ำหมำย = 70.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 

 1. สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และออก
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน โดยพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการจัดท าเล่มหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (QA.2-2.3-1-01) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของครู ระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-1-02) เอกสารรายงาน
สรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.2-2.3-1-03) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตร
รายวิชาทางสะเต็มศึกษา)  (QA.2-2.3-1–04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาทาง
สะเต็มศึกษา) (QA.2-2.3-1–05) 

 2. สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน โดยพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยมีการจัดท า
เล่มแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM 
(QA.2-2.3–2–01) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน
(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา) (QA.2-2.3–2–02) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและ
การประเมินผลกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา) (QA.2-2.3–2-03)  

 3. สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีทักษะในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยตรวจสอบจากเอกสารผล
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านร่างกาย”(QA.2-2.3-3-01) เอกสารผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย “ด้านอารมณ์และจิตใจ”(QA.2-2.3-3-02) เอกสารผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านสังคม” 
(QA.2-2.3-3-03) และเอกสารผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านสติปัญญา” (QA.2-2.3-3-04) 

 4. ครูและบุคลำกรใช้ประสบกำรณ์ส ำคัญในกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ STEM ระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-4-01) และอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้แบบ STEM ระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-4-01)   
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 5. ครูและบุคลำกรมีกำรสังเกต และประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นรำยบุคคล 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน จากข้อมูลการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล “ด้านร่างกาย”ในระบบ Local school info 
(QA.2-2.3–5-01) ข้อมูลการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านอารมณ์และจิตใจ”ในระบบ Local 
school info (QA.2-2.3–5-02) ข้อมูลการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านสังคม”ในระบบ Local 
school info (QA.2-2.3–5-03) และข้อมูลการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านสติปัญญา” ในระบบ 
Local school info (QA.2-2.3–5-04)  

 6. ครูและบุคลำกรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน จากอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการคัดกรองเด็กในตอนเช้า (QA.2-2.3-6-01) อัลบั้มภาพถ่ายการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กกับครูและบุคลากร (QA.2-2.3–6–02) เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสี 
หวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.2-2.3–6–03) สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA.2- 2.3–6–04) 
และอัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA2-2.3–6–05)  

 7. ครูและบุคลำกรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยการจัดท าบัญชีรายชื่อตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองระดับปฐมวัย 
(QA.2-2.3–7–01)อัลบั้มภาพถ่ายประชุมตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการเครือข่าย (QA.2-2.3-7-02)  
สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA.2-2.3–7–03) อัลบั้มภาพถ่ายครูเยี่ยมบ้านนักเรียน (QA2-2.3-7-04) 
บันทึกข้อมูลการรับ – ส่งเด็ก (QA.2-2.3-7-05) เอกสารรายงานสรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
(QA.2-2.3-7-06) อัลบั้มภาพถ่ายประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (QA.2-2.3-7-07) เอกสารรายงานสรุปโครงการ
สานฝันสู่ความส าเร็จระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-7-08) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสานฝันสู่ความส าเร็จ 
ระดับปฐมวัย(QA.2-2.3-7-09) เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-7-10) และอัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย (QA.2-2.3-7-11)   
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ ร้อยละ

(%) 
ระดับ ร้อยละ

(%) 
1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

3.50 70.00 4.50 90.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 
 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
2 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ให้กับเด็ก 

3.25 65.00 4.25 85.00 

3 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

3.25 65.00 4.25 85.00 

4 ครูและบุคลากรใช้ประสบการณ์ส าคัญ
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม 

4.00 80.00 4.50 90.00 

5 ครูและบุคลากรมีการสังเกต และ
ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 

4.00 80.00 4.25 85.00 

6 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 3.75 75.00 4.75 95.00 
7 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

ครอบครัวของเด็ก 
4.00 80.00 4.75 95.00 

เฉลี่ย 3.50 70.00 4.46 89.28 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

 
 
 
 
 
 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.3-1-01 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.3-1–02 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาของครูปฐมวัย 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3–1-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของครูปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3–1-04 อัลบั้มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการศึกษา
ของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรม 
การจัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา) 

 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3–1-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
จัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการ
จัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา) 

 
กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.3–2-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยแบบ STEM        ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3–2-02 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัด

การศึกษาของโรงเรียน (การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการ
จัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา)  

ฝ่ายปฐมวัย 

QA.2-2.3–2–03 เอกสารรายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
จัดการศึกษาของโรงเรียน(การติดตามและการประเมินผลกิจกรรมการ
จัดท าหลักสูตรรายวิชาทางสะเต็มศึกษา)  

ฝ่ายปฐมวัย 

QA.2-2.3–3–01 เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านร่างกาย” ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3–3–02 เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านอารมณ์และจิตใจ” ครปูระจ าชั้น 
QA.2- 2.3–3-03 เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านสังคม” ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3-3-04 เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ด้านสติปัญญา” ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3-4-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ STEM  ฝ่ายวิชาการ 
QA.2-2.3-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบ STEM  

ระดับปฐมวัย 
ครูประจ าชั้น 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.3-5-01 พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านร่างกาย” ในระบบ Local 

school info 
ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.3- 5–02 พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านอารมณ์และจิตใจ” ในระบบ 
Local school info 

ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.3-5–03 พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านสังคม” ในระบบ Local 
school info 

ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.3- 5–04 พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล“ด้านสติปัญญา” ในระบบ Local 
school info 

ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.3–6-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการคัดกรองเด็กในตอนเช้า ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3-6–02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กกับครูและบุคลากร ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3-6- 03 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.2-2.3-6–04 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย 
QA.2-2.3-6–05 อัลบั้มภาพถ่ายรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3–7-01 บัญชีรายชื่อตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายระดับปฐมวัย ธุรการ 
QA.2-2.3–7-02 อัลบั้มภาพถ่ายประชุมตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการเครือข่าย  
QA.2-2.3 -7–03 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3-7–04 อัลบั้มภาพถ่ายรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3–7-05 บันทึกข้อมูลการรับ – ส่งเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.3 -7-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก ระดับปฐมวัย ฝ่ายกิจการนักเรียน 
QA.2-2.3- 7-07 อัลบั้มภาพถ่ายประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ฝ่ายกิจการนักเรียน 
QA.2-2.3–7-08 เอกสารรายงานสรุปโครงการสานฝันสู่ความส าเร็จ ระดับปฐมวัย ครูกัญจน์กมล  เนาวกูล 
QA.2-2.3–7-09 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสานฝันสู่ความส าเร็จ ระดับปฐมวัย ครูกัญจน์กมล  เนาวกูล 
QA.2 -2.3-7-10 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 
ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.2-2.3–7-11 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 

ครูสุพัตรา  สมบัติ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 1.สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเด็ก                   
 2.สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก                     

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จัดสภำพแวดล้อม และสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น 

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึง 
ความปลอดภัย 

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง 
ความปลอดภัย 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 4.50 90.00 
4 สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 4.50 90.00 
5 สถานศึกษาส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 4.00 80.00 
6 สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย 4.00 80.00 
7 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือนิทาน    4.00 80.00 
8 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อจากธรรมชาติ   4.00 80.00 
9 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กมุด 3.50 70.00 
10 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กลอด 3.50 70.00 
11 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กปีนป่าย 4.00 80.00 
12 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อเทคโนโลยี  4.00 80.00 

13 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อเพ่ือการเสาะ
แสวงหาความรู้ 

4.00 80.00 

เฉลี่ย  4.00 80.00 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลได้จากแบบบันทึกBig Cleaning Day ภายในห้องเรียน (QA.2-2.4-1-01) อัลบั้มภาพถ่ายการ
ท ากิจกรรม Big Cleaning Day ภายในห้องเรียน (QA.2-2.4-1-02) และอัลบั้มภาพถ่ายการตกแต่งห้องเรียน 
(QA.2-2.4-1-03)     

 2. สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย  
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลได้จาก อัลบั้มภาพถ่ายการดูแลรักษาความสะอาดประจ าวันของนักการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ท าความสะอาดในพ้ืนที่อาคารปฐมวัย (QA.2-2.4-2-01) รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  
ที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่อาคารปฐมวัย (QA.2-2.4-2-02)  และอัลบั้มภาพถ่ายอัลบั้มภาพถ่ายพร้อมรายชื่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทีป่ฏิบัติงาน (QA.2-2.4-2-03) 

 3. สถำนศึกษำส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยการตรวจสอบข้อมูลได้จาก  
อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมชีวิตประจ าวันที่เด็กจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง เช่น การล้างมือ การแปรงฟัน การใช้
ห้องน้ าห้องส้วม การรับประทานอาหาร การจัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัว (QA.2-2.4-3-01) 

 4. สถำนศึกษำส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มโดยตรวจสอบข้อมูลได้จาก อัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (QA.2-2.4-4-01) และอัลบั้มภาพถ่ายการ
เล่นเครื่องเล่นกลางแจ้ง (QA.2-2.4-4-02)   

 5. สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ    
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจโดยตรวจสอบข้อมูลได้จาก อัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา ที่มุ่งเน้นการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ (QA.2-2.4-5-01)  
อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.2-2.4-5-02) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.2-2.4-5-03) 
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 6. สถำนศึกษำจัดให้มีมุมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลายโดยตรวจสอบข้อมูลได้จาก อัลบั้ม
ภาพถ่ายมุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียน (QA.2-2.4-6-01)  

 7. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภทหนังสือนิทำน    
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือนิทานโดยตรวจสอบข้อมูลได้จาก
อัลบั้มภาพถ่ายมุมหนังสือนิทาน (QA.2-2.4-7-01) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กอ่านหนังสือนิทาน (QA.2-2.4-7-02) 
และอัลบั้มภาพถ่ายครูเล่านิทานให้เด็กฟัง (QA.2-2.4-7-03) 

 8. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อจำกธรรมชำติ    
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่ อจากธรรมชาติโดยตรวจสอบข้อมูลได้
จากอัลบั้มภาพถ่ายเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากสภาพจริง (QA.2-2.4-8-01) 

 9. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อส ำหรับเด็กมุด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กมุดโดยตรวจสอบข้อมูลได้
จากอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่มและการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (QA.2-2.4-9-01) 

 10. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อส ำหรับเด็กลอด  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กลอดโดยการตรวจสอบข้อมูล
ได้จากอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่มและการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (QA.2-2.4-10-01) 

 11. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อส ำหรับเด็กปีนป่ำย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อส าหรับเด็กปีนป่ายโดยการตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่มและการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (QA.2-2.4-11-01) 

 12. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อเทคโนโลยี  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อเทคโนโลยีโดยการตรวจสอบข้อมูลได้
จากตารางเรียนคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล 3 (QA.2-2.4-12-01) อัลบั้มภาพถ่ายเด็กปฐมวัยเรียนคอมพิวเตอร์ 
(QA.2-2.4-12-02) และอัลบั้มภาพถ่ายเด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยผ่าน Internet ผ่าน YouTube (QA.2-2.4-12-03) 
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 13. สถำนศึกษำจัดให้มีสื่อกำรเรียนรู้ ประเภท สื่อเพื่อกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานโดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อเพ่ือการเสาะแสวงหาความรู้โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลได้จากอัลบั้มภาพถ่ายสื่อนวัตกรรม (QA.2-2.4-13-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการ
ประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน (QA.2-2.4-13-01) 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมินใน
ภำพรวม ระดับ ร้อยละ

(%) 
ระดับ ร้อยละ

(%) 
1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่

ค านึงถึงความปลอดภัย 
4.00 80.00 4.50 90.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 ตรงเป้าหมาย 

 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
ที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

4.00 80.00 4.50 90.00 

3 สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 4.50 90.00 4.75 95.00 
4 สถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 4.50 90.00 4.75 95.00 
5 สถานศึกษาส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 4.00 80.00 4.50 90.00 
6 สถานศึกษาจัดให้มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย 4.00 80.00 4.50 90.00 
7 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทหนังสือนิทาน 4.00 80.00 4.75 95.00 
8 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อ

จากธรรมชาติ   
4.00 80.00 4.50 90.00 

9 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อ
ส าหรับเด็กมุด 

3.50 70.00 4.50 90.00 

10 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อ
ส าหรับเด็กลอด 

3.50 70.00 4.50 90.00 

11 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อ
ส าหรับเด็กปีนป่าย 

4.00 80.00 4.50 90.00 

12 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อโทรทัศน์ 4.00 80.00 4.75 95.00 

13 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภท สื่อ
เพ่ือการเสาะแสวงหาความรู้ 

4.00 80.00 4.50 90.00 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.57 91.53 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2-2.4-1-01 แบบบันทึก Big Cleaning Dayภายในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-1-02 อัลบั้มภาพถ่ายการท ากิจกรรม Big Cleaning Day ภายในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-1-03 อัลบั้มภาพถ่ายการตกแต่งห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-2-01 อัลบั้มภาพถ่ายการดูแล และรักษาความสะอาดประจ าวันของนักการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าความสะอาดในพ้ืนที่และอาคารปฐมวัย 
กลุ่มงานอาคารและสถานที่ 

QA.2-2.4-2-02 รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่
และอาคารปฐมวัย 

กลุ่มงานอาคารและสถานที่ 

QA.2-2.4-2-03 อัลบั้มภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานอาคารและสถานที่ 

QA.2-2.4-3-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมชีวิตประจ าวันที่เด็กจะต้องด าเนินการด้วย
ตนเอง เช่น การล้างมือ การแปรงฟัน การใช้ห้องน้ าห้องส้วม  
การรับประทานอาหาร การจัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัว 

ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-4-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้ง ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-5-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ที่มุ่งเน้น 

การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.2-2.4-5-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) ครูสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.2-2.4-6-01 อัลบั้มภาพถ่ายมมุต่างๆภายในห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-7-01 อัลบั้มภาพถ่ายมุมหนังสือทาน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายเด็กอ่านหนังสือนิทาน ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-7-03 อัลบั้มภาพถ่ายครูเล่านิทานให้เด็กฟัง ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-8-01 อัลบั้มภาพถ่ายเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากสภาพจริง ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-9-01 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่ม การเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-10-01 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่ม การเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-11-01 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นห้องยิมนุ่ม การเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-12-01 ตารางเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับอนุบาล 3  ครูประจ าชั้น 

QA.2-2.4-12-02 อัลบั้มภาพถ่ายเด็กเรียนคอมพิวเตอร์ ครูประจ าชั้น 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.4-12-03 อัลบั้มภาพถ่ายเด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยผ่าน Internet ผ่าน YouTube  ครูประจ าชั้น 
QA.2-2.4-13-01 อัลบั้มภาพถ่ายการสอนโดยสื่อนวัตกรรม ครูประจ าชั้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จัดสภำพแวดล้อม และสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ    
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อจากธรรมชาติ               
 2.2 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อส าหรับเด็กมุด  
 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 3.1 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อธรรมชาติ   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับครู 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 สถานศกึษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาครู 

3.66 73.20 

3 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.00 80.00 

4 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุเพ่ือการพัฒนาครู 3.66 73.20 
5 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการอุปกรณ์ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.66 93.20 

6 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาครู 4.66 93.20 
เฉลี่ย 4.10 82.13 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย 4.00 สรุปค่ำเฉลี่ยร้อยละ(%)เป้ำหมำย = 80.00 
 
 
 
กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1.สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

QA.2-2.4-13-02 เอกสารรายงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน กลุ่มงานวิชาการ 
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 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยตรวจตอบ
ข้อมูลจากตารางการเรียนคอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย  (QA. 2-2.5-1-01 และอัลบั้มภาพถ่ายการเรียน
คอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย (QA. 2-2.5-1-02) 

 2. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำครู 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน โดยความสะดวก
และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาครู โดยตรวจสอบข้อมูลจาก บัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ครูและบุคลากร และติดตั้งอินเตอร์เน็ต (QA.2-2.5-2-01)และอัลบั้มภาพถ่ายผลงานของครูที่เสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยี (QA.2-2.5-2-02) 

 3. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรวัสดุเพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน โดยอ านวยความ
สะดวกและให้บริการวัสดุเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีการเบิก – 
จ่ายงบประมาณในการจัดหาและจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการส าหรับ เด็กระดับปฐมวัย  
(QA.2-2.5-3-01)   

 4. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรวัสดุเพื่อกำรพัฒนำครู 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน โดยอ านวยความ
สะดวกและให้บริการวัสดุเพ่ือการพัฒนาครู โดยตรวจสอบข้อมูลจาก อัลบั้มภาพถ่ายโครงการประกวดสื่อและใช้
สื่อการเรียนการสอน (QA.2-2.5-4-01) เอกสารรายงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน 
(QA.2-2.5-4-02)  

 5. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์  
กำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน โดยอ านวยความ
สะดวกและให้บริการอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยตรวจสอบข้อมูลจาก  อัลบั้ม
ภาพถ่ายโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (QA.2-2.5-5-01) เอกสารรายงาน
สรุปโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (QA.2-2.5-5-02) อัลบั้มภาพถ่าย
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (QA.2-2.5-5-03) และเอกสารรายงานสรุป
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย (QA.2-2.5-5-04) 
 
 
 
 6. สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรอุปกรณ์เพื่อกำรพัฒนำครู 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานโดยอ านวยความ
สะดวกและให้บริการอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาครู โดยตรวจสอบข้อมูลจากอัลบั้มภาพถ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (QA.2-2.5-6-01) และเอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (QA.2-2.5-6-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนปฐมวัย (QA.2-2.5-6-03) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย 
(QA.2-2.5-6-04) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็
นที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.33 86.66  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาครู 

3.66 73.20 4.00 80.00 

3 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.00 80.00 4.67 93.33 

4 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุ 
เพ่ือการพัฒนาครู 

3.66 73.20 4.33 86.60 

5 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

4.66 93.20 4.67 93.33 

6 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการอุปกรณ์
เพ่ือการพัฒนาครู 

4.66 93.20 4.33 86.66 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.38 87.76 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA.2–2.5-1–01 ตารางการเรียนคอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
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QA.2–2.5-1–02 อัลบั้มภาพถ่ายการเรียนคอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2–2.5-2–01 บัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับครูและบุคลากร และติดตั้ง

อินเทอร์เน็ต   
กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.5-2–02 อัลบั้มภาพถ่ายผลงานของครูที่เสาะแสวงหาความรู้ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยี 

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.5-3–01 บัญชีการเบิก – จ่ายงบประมาณในการจัดหาและจัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการส าหรับเด็กระดับปฐมวัย   

กลุ่มงานอ านวยการ 

QA.2–2.5-4–01 อัลบั้มภาพโครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน กลุม่งานอ านวยการ 
QA.2–2.5-4–02 เอกสารรายงานสรุปโครงการประกวดสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน ครูนิตยา  ยินดี 
QA.2–2.5-5–01 อัลบั้มภาพโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ระดับปฐมวัย 
ครูทิพวรรณ  ขวัญดี 

QA.2–2.5-5–02 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย 

ครูทิพวรรณ  ขวัญดี 

QA.2–2.5-5–03 อัลบั้มภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย ครูแก้วใจ  เรืองภักดี 
QA.2–2.5-5–04 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวยั ครูแก้วใจ  เรืองภักดี 
QA.2–2.5-6–01 อัลบั้มภาพโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ระดับปฐมวัย 
ครูทิพวรรณ  ขวัญดี 

QA.2-2.5-6–02 เอกสารรายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย 

ครูทิพวรรณ  ขวัญดี 

QA.2–2.5-6–03 อัลบั้มภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย ครูแก้วใจ  เรืองภักดี 
QA.2–2.5-6–04 เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย ครูแก้วใจ  เรืองภักดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร  และกำรจัดกำร  
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ส ำหรับครู     
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาครู 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี ้2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ รอ้ยละ (%) 

1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

4.00 80.00 

2 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4.00 80.00 

3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 

4.33 86.60 

4 สถานศึกษาด าเนินการแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 4.00 80.00 
5 สถานศึกษามีการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.33 66.60 
6 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงาน 4.00 80.00 
7 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 4.33 86.60 
8 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
3.33 66.60 

9 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4.66 93.20 

10 สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 4.33 86.60 
เฉลี่ย 4.03 80.62 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย =  4.00 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 80.00 
 
 
 
กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
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 1. สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยอ้างอิงจาก เอกสารเย็บเล่ม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-1-01)  

 2. สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานเพ่ือก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดย อ้างอิงจากเอกสารเย็บ
เล่มประวัติโรงเรียนและการแนะน าจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-2-01) และเอกสารเย็บเล่ม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-2-02) 

 3. สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด โดยแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2561-2565) (QA.2-2.6-3-01) และบัญชีรายชื่อโครงการสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย 
(QA.2-2.6-3-02) 

 4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561-2565)(QA.2-2.6-4-01) และเอกสารรายงานสรุปการด าเนินโครงการสนับสนุน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย แต่ละไตรมาส (QA.2-2.6-4-02) 

 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมิน และตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยอ้างอิงจากเอกสารผลการตรวจประเมินระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเองตามข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
(ระดับปฐมวัย) (QA.2-2.6-5-01) 

 6. สถำนศึกษำมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานการติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วย 
งานต้นสังกัด (QA.2-2.6-6-01) 
 
 
 7. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี 
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 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานการจัดท ารายงานผล 
การประเมินตนเองประจ าปี โดยเอกสารเย็บเล่มรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-7-01) 

 8. สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยอ้างอิงจากเอกสาร การเผยแพร่
ข้อมูลผลการตรวจประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (QA.2-2.6-8-01) 
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการประชุมผู้ปกครองเด็กมีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(QA.2-2.6-8-02) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-8-03) อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง (QA.2-2.6-8-04) 

 9. สถำนศึกษำน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการจัดท าสรุปรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (QA.2-2.6-9-01)  
และข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย (QA.2-2.6-9-02) 

 10. สถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงานจัดส่งรายงานการ  
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยการจัดท าหนังสือน าส่งเอกสารเย็บเล่มรายงานการประเมินตนเอง 
ในหน่วยงานต้นสังกัด (QA.2-2.6-10-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมินใน
ภำพรวม ระดับ ร้อยละ

(%) 
ระดับ ร้อยละ

(%) 
1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
4.00 80.00 4.33 86.66  สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 ตรงเป้าหมาย 

 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

2 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4.00 80.00 4.00 80.00 

3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4.33 86.60 4.66 93.33 

4 สถานศึกษาด าเนินการแผนพัฒนาการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

4.00 80.00 4.00 80.00 

5 สถานศึกษามีการประเมิน และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.33 66.60 3.66 73.33 

6 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงาน 4.00 80.00 4.00 80.00 
7 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองประจ าปี 
4.33 86.60 4.33 86.66 

8 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้ปกครอง   
มีส่วนร่วม 

3.33 66.60 3.33 66.66 

9 น าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

4.66 93.20 4.66 93.33 

10 สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

4.33 86.60 4.33 86.66 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.13 82.66 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ 

 
 
 
 
 

รายการเอกสาร/รายการหลักฐาน/รายการอ้างอิงประกอบการด าเนินงาน และ ผลงาน 
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รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.2-2.6-1-01 เอกสารเย็บเล่มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-2-01 เอกสารเย็บเล่มประวัติโรงเรียนและการแนะน าการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-2-02 เอกสารเย็บเล่มมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-3-01 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-3-02 บัญชีรายชื่อผู้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-4-01 แผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-4-02 เอกสารรายงานสรุปการด าเนินโครงการสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับปฐมวัย แต่ละไตรมาส 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-5-01 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานสังกัด 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-6-01 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานสังกัด 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-7-01 เอกสารเย็บเล่มรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-8-01 การเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจประเมินตนเอง อัลบั้มภาพถ่ายเว็บไซต์ 
ของโรงเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-8-02 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการประชุมผู้ปกครองเด็ก 
ที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-8-03 ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-8-04 อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมผู้ปกครอง กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-8-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย นางสาวสุกรรญกาจน์ วรค า 

QA.2-2.6-9-01 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.2-2.6-9-02 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  กลุ่มงานวิชาการ 
QA.2-2.6-10-01 หนังสือน าส่งเอกสารเย็บเล่มรายงานการประเมินตนเอง 

ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 4.00 80.00 
2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3.66 73.20 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 3.33 66.60 
4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ 3.00 60.00 
5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม 3.33 66.60 
6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา 3.33 66.60 

เฉลี่ย  3.44 68.80 
สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 3.00 สรุปค่ำร้อยละ(%) เป้ำหมำย =70.00 

สรุปกำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน  
 1. ครูวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น QA.3-3.1-1-01 
 
 
 
 
 
 



 2. ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์จำกกำรวิเครำะห์มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถำนศึกษำ  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก อัลบั้มภาพถ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (QA.3–
3.1–2–01) และเอกสาร รายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรและสถานศึกษา (QA 3–3.1–2–02) 

 3. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนรำ่งกำย 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน ซึ่งตรวจสอบข้อมูล 
ได้จากแบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA 3–3.1–3–01) 
ตารางเรียนวิชาพลศึกษา ระดับปฐมวัย (QA 3–3.1–3–02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(QA 3–3.1–3–03) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง (QA 3–3.1–3–04) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬา
สีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA 3–3.1–3–05) และเอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์     
(ระดับปฐมวัย) (QA 3–3.1–3–06)  

 4. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก 
แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA 3–3.1–4–01) 
อัลบั้มภาพถ่ายผลงานด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีกปะ และการเรียน
ดนตรี (QA 3–3.1–4–02) และเอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและเด็กปฐมวัย  
(QA 3–3.1–4–03) 

 5. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสังคม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จาก แบบกรอก
สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (QA 3–3.1–5–01)  อัลบั้มภาพถ่าย
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ระดับปฐมวัย มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน (QA 3–3.1–5–02) อัลบั้ม
ภาพถ่ายเกมการศึกษา (QA 3–3.1–5–03)  และอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเครื่องเล่นสนาม (QA 3–3.1–5–04) 
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 6. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสติปัญญำ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา  ซึ่งตรวจสอบข้อมูลได้จากแบบ
กรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (QA 3–3.1–6–01)  อัลบั้ม
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ระดับปฐมวัย มุ่งเน้นการติดสร้างสรรค์ผลงาน/ผลงาน
สร้างสรรค์ (QA 3–3.1–6–02) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา(QA 3–3.1–6–03)  อัลบั้มภาพถ่ายการ
ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย (QA 3–3.1–6–04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย (QA 3–3.1–6–05) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 4.00 80.00 4.33 72.17  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

3.66 73.20 4.66 77.67 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านร่างกาย 

3.33 66.60 5.00 100 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านอารมณ์ จิตใจ 

3.00 60.00 4.66 77.67 

5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านสังคม 

3.33 66.60 4.66 77.67 

6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านสติปัญญา 

3.33 66.60 4.33 72.17 

เฉลี่ย 3.00 70.00 4.61 79.55 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA 3–3.1–1–01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–2–01 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรและสถานศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–2–02 เอกสารรายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตรและ
สถานศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA 3–3.1–2–03 ค าสั่งการจัดท าหลักสูตร ระดับปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ 

QA 3–3.1–3–01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–3–02 ตารางเรียนวิชาพลศึกษา   ระดับปฐมวัย กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–3–03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูประจ าชั้น 

QA 3–3.1–3–04 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ครูประจ าชั้น 
QA 3–3.1–3–05 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย 

) 
ครูสมเกียรติ จัน

จ ารูญ 
QA 3–3.1-3–06 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับ

ปฐมวัย) 
ครูสมเกียรติ จัน

จ ารูญ 
QA 3–3.1–4–01 

 
แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–4–02 
 

อัลบั้มภาพถ่ายผลงานด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การวาด
ภาพระบายสี การปั้น การฉีกปะ และการเรียนดนตรี 

ครูประจ าชั้น 

QA 3–3.1–4–03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและปฐมวัย ครูวาริน ทัศนา 
QA 3–3.1–4–04 

 
เอกสารรายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและ
เด็กปฐมวัย 

ครูวาริน ทัศนา 

QA 3–3.1–5–01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–5–02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ระดับ
ปฐมวัย มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน 

กลุ่มงานปฐมวัย 

QA 3–3.1–5–03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษา กลุ่มงานปฐมวัย 
QA 3–3.1–5–04 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเครื่องเล่นสนาม ครูประจ าชั้น 
QA 3–3.1–6–01 แบบกรอกสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มงานปฐมวัย 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 
รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 

QA 3–3.1–6–02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ระดับ
ปฐมวยั 

ครูประจ าชั้น 

QA 3–3.1–6-03 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นเกมการศึกษา ครูประจ าชั้น 
QA 3–3.1–6–04 อัลบั้มภาพถ่ายการทดกิจกรรมดลองวิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น 
QA 3–3.1–6–05 เอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูปิยนุช พลสมบัติ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
 1.สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 
ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก 4.33 86.60 
2 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจ 4.33 86.60 
3 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสามารถ 4.66 93.20 
4 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระที่ตอบสนองต่อวิธีการ

เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
4.33 86.60 

5 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 3.66 73.20 
6 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างอิสระจากแหล่งเรียนรู้ 

ทีห่ลากหลาย 
3.66 73.20 

7 เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.66 93.20 
เฉลี่ย  4.23 84.60 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ(%)เป้ำหมำย = 80.00 
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กำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูจัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมของเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลกา ร
ด าเนินงานให้ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก  โดยการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้(QA.3 – 3.2 -1 -01) และอัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
(QA.3 – 3.2 -1 -02) 

 2. เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจ โดยการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (QA.3-3.2-2–01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเล่นตามมุมเสรี (QA.3-3.2-2–02) 
และอัลบั้มภาพถ่ายกิจการเล่นกลางแจ้ง (QA.3-3.2-2–03) 

 3. เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมสำมำรถ 

 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสามารถ  โดยการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-3–01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้แบบ STEM (QA.3-3.2-3–02)  และอัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง (QA.3-3.2-3–03) อัลบั้ม
ภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.3-3.2-3–04) และเอกสารรายงานสรุปโครงการ
กีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.3-3.2-3–05) 

 4. เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระท่ีตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคล 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระที่ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล   
โดยการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-4 -01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเกม
การศึกษา (QA.3-3.2-4 –02) และอัลบั้มภาพถ่ายผลงานเด็ก (QA.3 - 3.2 - 4 - 03)  

 5. เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ โดยการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย(QA.3-3.2-5–01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ (QA.3-3.2-5–02) อัลบั้ม
ภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งาน
ประเพณีฯ (กิจกรรมวันแม่และวันพ่อ) (QA.3-3.2-5–03)  เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
(QA.3-3.2-5–04) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-5–05) เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-5–06) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย (QA.3-3.2-5–07) และเอกสารรายงานสรุปโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
(QA.3-3.2-5–08)          
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 6. เด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมได้อย่ำงอิสระจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างอิสระจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-6-01) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(QA.3-3.2-6-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ (QA.3-3.2-6–03) และ
เอกสารรายงานสรุปโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 7. เด็กได้ เล่น เรียนรู้ลงมือกระท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานให้เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (QA.3-3.2-7–01) อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
(QA.3-3.2-7–02) อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ (QA.3-3.2-7–03) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง 
(QA.3-3.2-7–04) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นตามมุมประสบการณ์ (QA.3-3.2-7–05) 

 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก 4.33 86.60 5.00 100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

2 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการและความสนใจ 

4.33 86.60 4.66 93.20 

3 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสามารถ 4.66 93.20 4.66 93.20 
4 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระที่ตอบสนองต่อ

วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
4.33 86.60 4.66 93.20 

5 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 3.66 73.20 4.00 80.00 
6 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างอิสระจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.66 73.20 4.33 86.60 

7 เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

4.66 93.20 4.66 93.20 

เฉลี่ย 4.00 80.00 4.57 91.40 
ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3–3.2-1-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-1-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-2-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-2-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเล่นตามมุมเสรี ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-2-03 อัลบั้มภาพถ่ายการแจ้ง ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-3-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย                 ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-3-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบ STEM ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-3-03 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง                                            ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-3-04 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์(ระดับปฐมวัย) ครสูมเกียรติ จันจ ารูญ 
QA.3–3.2-3-05 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ 

(ระดับปฐมวัย) 
ครสูมเกียรติ จันจ ารูญ 

QA.3–3.2-4-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย                           ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเกมการศึกษา         ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-4-03 อัลบั้มภาพถ่ายผลงานเด็ก                                                            ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-5-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-5-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-5-03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีฯ 
(กิจกรรมวันแม่และวันพ่อ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.2-5-04 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี  
งานประเพณี ฯ (กิจกรรมวันแม่และวันพ่อ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

QA.3–3.2-5-05 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 

ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.3–3.2-5-06 เอกสารรายงานสรุปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา โครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับปฐมวัย 

ครูสุพัตรา  สมบัติ 

QA.3–3.2-5 -07 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเปิดบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ครูปิยนุช  พลสมบัติ 
QA.3–3.2-5 -08 เอกสารรายงานสรุปโครงการเปิดบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ครูปิยนุช  พลสมบัติ 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3–3.2-6-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ระดับปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-6-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-6-03 อัลบั้มภาพถ่ายโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่ง 

เรียนรู้ใหม่ 
ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 

QA.3–3.2-7-04 เอกสารสรุปรายงานโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ใหม่ 

ครูเสาวคนธ์  พรมนิล 

QA.3–3.2-7-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-7-02 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์   ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-7-03 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-7-04 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกลางแจ้ง ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.2-7-05 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ครูประจ าชั้น 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 1.สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก 
 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูจัดห้องเรียนให้สะอำด  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการจัดห้องเรียนให้สะอาด 
เช่น อัลบั้มภาพถ่ายห้องเรียนตามสภาพจริง (QA.3-3.3-1-01) แบบบันทึกการนิเทศในชั้นเรียน (QA.3-3.3-1-02) 

2. ครูจัดห้องเรียนให้อำกำศถ่ำยเท                                                         
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการโดยครูจัดห้องเรียน
ให้มีอากาศถ่ายเท เช่น อัลบั้มภาพถ่ายการจัดบรรยากาศในห้องเรียนตามสภาพจริง (QA.3-3.3-2-01) 
 
 
 
 

ประเด็น
ที ่

รายการประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 4.75 95.00 
2 ครูจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเท 4.50 90.00 
3 ครูจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัย 4.25 85.00 
4 ครูจัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน 4.00 80.00 
5 ครูให้มีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 4.00 80.00 
6 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  

เช่น การดูแลต้นไม้ 
3.75 75.00 

7 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เช่น  
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 

3.00 60.00 

8 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงระยะความสนใจ 
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อยสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 

3.00 60.00 

9 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 

3.00 60.00 

 เฉลี่ย  3.80 76.11 

 สรุปค่าเฉลี่ยเป้าหมาย = 3.50 สรุปค่ำร้อยละ (%) เป้ำหมำย = 75.00 
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3. ครูจัดหอ้งเรียนให้มีควำมปลอดภัย                                   
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการโดยครูจัดห้องเรียน
ให้มีความปลอดภัย เช่น อัลบั้มภาพถ่ายการจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัยตามสภาพจริง (QA.3-3.3-3-01) 

4. ครูจัดให้มีพื้นที่แสดงผลงำน  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการโดยครูจัดให้มีพ้ืนที่
แสดงผลงาน เช่น อัลบั้มภาพถ่ายผลงานของเด็ก (QA.3-3.3-4-01) และอัลบั้มภาพถ่ายแฟ้มผลงานของเด็ก 
(QA.3-3.3-4-02) 

5. ครูให้มีพื้นที่ส ำหรับมุมประสบกำรณ์และกำรจัดกิจกรรม  
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการให้ครูจัดพ้ืนที่ส าหรับ 
ท ามุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เช่น อัลบั้มภาพถ่ายการจัดมุมเสริมประการณ์ (QA.3-3.3-5-01) 

6. เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น กำรดูแลต้นไม้ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการให้เด็กมีส่วนร่วม  
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น อัลบั้มภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนตามสภาพจริง  
(QA.3-3.3-6-01) และอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเด็กดูแลรักษาต้นไม้ (QA.3-3.3-6-02) 

  7. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับช่วงอำยุของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำร
เรียนรู้กลุ่มย่อยส่ือของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหำค ำตอบ                                
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ เช่น อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล1-3) (QA.3-3.3-7-01) 

8. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับช่วงระยะควำมสนใจของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเรียนรู้กลุ่มย่อยส่ือของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหำค ำตอบ  
                   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการ ให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงระยะความสนใจของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่ม
ย่อยสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ เช่น  อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3) (QA.3-3.3-8-01) 
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 9.ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวิธีกำรเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
กำรเรียนรู้กลุ่มย่อยส่ือของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหำค ำตอบ                                 
  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินการ ให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อ
ของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ เช่น อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยี
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อนุบาล1-3) (QA.3-3.3-9-01)   
 สรุปผลการประเมินตนอง 

 
 
 
 

ประเด็น 
ที ่

รายการประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภาพรวม ระดับ 

ร้อยละ
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ
(%) 

1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 4.75 95.00 4.75 95.00  สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 ตรงเป้าหมาย 
 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 ครูจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเท 4.50 90.00 4.50 90.00 
3 ครูจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัย 4.25 85.00 4.25 85.00 
4 ครูจัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน 4.00 80.00 4.25 85.00 
5 ครูให้มีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 4.00 80.00 4.75 95.00 
6 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ 
3.75 75.00 4.75 95.00 

7 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 

3.00 60.00 4.50 90.00 

8 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงระยะความสนใจ
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อของเลน่ที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหา
ค าตอบ 

3.00 60.00 4.50 90.00 

9 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและ
หาค าตอบ 

3.00 60.00 4.25 85.00 

เฉลี่ย 3.50 75.00 4.50 90.00 

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม  
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำนและผลงำน 

รหัส ชื่อรายการเอกสาร/รายการหลักฐาน/รายการอ้างอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3-3.3-1-01 อัลบั้มภาพถ่ายห้องเรียนตามสภาพจริง ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-1-02 แบบบันทึกการนิเทศในชั้นเรียน ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-2-01 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดบรรยากาศในห้องเรียนตามสภาพจริง ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-3-01 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดห้องเรียนให้มีความปลอดภัยตามสภาพจริง ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-4-01 อัลบั้มภาพถ่ายผลงานเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายแฟ้มผลงานของเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-5-01 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดมุมเสริมประสบการณ์ ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-6-01 อัลบั้มภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนตามสภาพจริง ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-6-02 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมเด็กดูแลรักษาต้นไม้ ครูประจ าชั้น 
QA.3-3.3-7-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยี 

ส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3) 
ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.3-8-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3) 

ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.3-9-01 อัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูใช้สื่อเทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล1-3) 

ครูประจ าชั้น 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 1.สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
 2.สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง  และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก 
 ประเด็นพิจำรณำประกอบกำรตรวจประเมิน 

ประเด็น

ที ่
รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับ ร้อยละ (%) 

1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมด้วยเครื่องมือ และวิธีการ        

ที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 

4.00 80.00 

2 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 

4.33 86.60 

3 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 3.66 73.20 

4 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 4.00 80.00 

5 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 4.33 86.60 

6 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 80.00 

เฉลี่ย  4.05 81.60 

สรุปค่ำเฉลี่ยเป้ำหมำย = 4.00 สรุปค่ำร้อยละ(%)เป้ำหมำย = 80.00 

กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กจำกกิจกรรมด้วยเครื่องมือ และวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ โดยการตรวจสอบข้อมูลได้จาก สมุดรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัย (QA.3-3.4-1-01) ข้อมูลการ
บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคลในระบบ Local school. Info (QA.3-3.4-1–02) และแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (QA.3-3.4-1–03)    
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 2. ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กจำกกิจวัตรประจ ำวันด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยไม่
ใช้แบบทดสอบ                          
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน โดยให้ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ เช่น แบบ
บันทึกข้อมูลในชั้นเรียน (การดื่มนม,การแปรงฟัน,การคัดกรองอาการป่วย) (QA.3-3.4-2–01)    

 3. ครูวิเครำะห์ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน เพ่ือให้ครูวิเคราะห์
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยด าเนินการดังนี้ บันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กถึง
ผู้ปกครองโดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (QA.3-3.4-3-01) และผู้ปกครองมีบันทึกถึงครูโดยใช้สมุดรายงาน
ประจ าตัวเด็ก (QA.3-3.4-3–02)   

 4. ครูวิเครำะห์ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมโดยด าเนินการดังนี้ อัลบั้ม
ภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองของเด็ก (QA.3-3.4-4-01) อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกิจกรรมการแข่งขันในการ
จัดการเรียนการสอนเด็ก (QA.3-3.4-4-02) อัลบั้มภาพถ่ายโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) 
(QA.3-3.4-4–03) และเอกสาร รายงานสรุปโครงการกีฬาสีหวายกรองเกมส์ (ระดับปฐมวัย) (QA.3-3.4-4–04) 

 5. ครูน ำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำคุณภำพเด็ก 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กจากผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก (QA.3-3.4-5-01)  
 6. ครูน ำผลกำรประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์ที่มีประสิทธิภำพ 
 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีการด าเนินงาน และผลการ
ด าเนินงานโดยครูน าผลการประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิ ภาพ โดย
ด าเนินการให้มีอัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC : 
Professional Leaning Community (QA.3-3.4-6–01)    
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 สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็น
ที ่

รำยกำรประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย ผลประเมินตนเอง 

สรุปผลประเมิน 
ในภำพรวม ระดับ 

ร้อยละ 
(%) 

ระดับ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมด้วยเครื่องมือ 

และวิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 

4.00 80.00 4.33 86.60  สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 ตรงเป้าหมาย 

 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจ าวัน ด้วย

เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 

4.33 86.60 4.66 93.20 

3 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  

โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

3.66 73.20 4.00 80.00 

4 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  

โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

4.00 80.00 4.33 86.60 

5 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 4.33 86.60 4.66 93.20 

6 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 80.00 4.33 86.60 

เฉลี่ย 4.05 81.00 4.39 87.70 

ระดับคุณภำพผลกำรประเมินตนเอง ยอดเยี่ยม 
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รำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิงประกอบกำรด ำเนินงำน และ ผลงำน 

รหัส ชื่อรำยกำรเอกสำร/รำยกำรหลักฐำน/รำยกำรอ้ำงอิง แหล่งตรวจสอบ 
QA.3–3.4-1-01 สมุดรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัย ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.4-1-02 บันทึกข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กในระบบ  

Local school. Info 
ครูประจ าชั้น 

QA.3–3.4-2-01 บันทึกข้อมูลในชั้นเรียน (การดื่มนม ,การแปรงฟัน ,การคัดกรอง
อาการป่วย) 

ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.4-3-01 บันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กถึงผู้ปกครองเด็กโดยใช้สมุด
รายงานประจ าตัวเด็ก  

ครูประจ าชั้น 

QA.3-3.4-3-02 ผู้ปกครองมีบันทึกถึงครูโดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ครูประจ าชั้น 
QA.3–3.4-4-01 อัลบั้มภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองของเด็ก ครูประจ าชั้น 

QA.3–3.4-4-02 อัลบั้มภาพถ่ายการเล่นกิจกรรมการเข่งขันในการจัดการเรียน
การสอนเด็ก 

นายสมเกียรติ  จันจ ารูญ 

QA.3–3.4-4-03 เอกสารรายงานสรุปโครงการกีฬาภายใน ระดับปฐมวัย นายสมเกียรติ  จันจ ารูญ 
QA.3–3.4-5-01 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการของ

เด็กจากผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ครูประจ าชั้น 

QA.3–3.4-6-01 อัลบั้มภาพถ่ายการประชุมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC : Professional Leaning 
Community 

กลุ่มงานอ านวยการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน     
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดย
ไม่ใช้แบบทดสอบ 
 1.2 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ “รำยมำตรฐำน” 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
  1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
  2.2 เด็กทรงตัวได้ดี 
  2.3 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
  2.4 เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 
  2.5 เด็กสามารถระวังภัยจากสิ่งแวดล้อม 
  2.6 เด็กสามารถระวังภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 1.1 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ 
 1.2 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับดนตรี 
 1.3 เด็กชื่นชม และมีความสุขกับการเคลื่อนไหว 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 เด็กเคารพสิทธิ และรู้หน้าที่รับผิดชอบ 
 2.2 เด็กมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี 
 2.3 เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 3.1 จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 1.1 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 1.2 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 เด็กมีวินัยในตนเอง 
 2.2 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  3.1 ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ดี มีทักษะในกำรคิดพืน้ฐำนและแสวงหำ ควำมรู้ได ้ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน     
 1.1 เด็กอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
 1.2 เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ  
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

 2.1 เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 
 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  3.1 ฝึกให้เด็กใช้เครื่องมือต่างๆในการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น 
 1.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย       

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
  2.2 สถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น  
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 
 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเด็ก                   

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

  3.1 สถานศึกษาจัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดท าแผนการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จัดสภำพแวดล้อม และสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ 
  1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 สถานศึกษาส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

  2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อจากธรรมชาติ 
 2.2 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ ประเภทสื่อส าหรับเด็กมุด 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 3.1 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่อธรรมชาติ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ ส ำหรับครู  
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

  2. สิ่งทีค่วรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาครู 

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
  3.1 สถานศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

104 



 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม   

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้ปกครองมี 
ส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
  1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
  1.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  

 3. ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 3.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน อย่างสม่ าเสมอ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 1. สิ่งท่ีก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก 

  2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
  1.1. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 

 2. สิ่งท่ีควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
  2.1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อยสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและหาค าตอบ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์ และพัฒนำเด็ก 
 1. สิ่งที่ก ำหนดเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1.1 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลายโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ 
 1.2 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดย
ไม่ใช้แบบทดสอบ 
 1.3 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. สิ่งที่ควรได้รับกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 
 2.1 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
 2.2 ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ “ในภำพรวม” 

มำตรฐำนที่ /ตัวบ่งช้ีที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้วยการเล่นบทบาทสมมุติในห้องกิจกรรม เช่น 
ห้องนิทาน ห้องดนตรี  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม 
 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มี
ทักษะในการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา ความรู้ได้  

เน้นสื่อที่สามารถพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น สื่อเกม
การศึกษา 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
 

- 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

สถานศึกษาจัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ /ตัวบ่งช้ีที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ           

การจัดตกแต่งห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
บางห้องเรียนควรจัดตกแต่งเพ่ิมเติมมากกว่านี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

สถานศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

                                 - 

มำตรฐำนที่ 3กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 
สะเต็ม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย                                                                                       

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

- 
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ส่วนที่ 4 

ภำคผนวก
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ) 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/1 20 2.79 2.87 2.91 2.73 11.30 2.83 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/2 19 2.93 2.92 2.97 2.92 11.74 2.94 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/3 21 2.90 2.98 2.95 2.89 11.72 2.93 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/4 20 2.98 2.97 2.97 2.92 11.84 2.96 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/5 19 2.91 2.79 2.83 2.79 11.32 2.83 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/6 19 2.89 2.79 2.79 2.68 11.15 2.79 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/7 18 2.87 2.88 2.85 2.49 11.09 2.77 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/8 22 2.81 2.96 3.00 2.72 11.49 2.87 3 

รวม 186.00 23.10 23.62 23.59 22.93 93.24 23.24   

ค่ำเฉลี่ย   2.90 2.89 2.90 2.77 11.46 2.87 3 

สรุประดบัคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  3 3 3 3    

 3.2 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่2/1 24 2.88 2.93 2.96 2.94 11.71 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/2 24 2.63 2.93 2.96 2.94 11.46 2.87 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/3 24 2.92 2.91 2.98 2.90 11.71 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/4 25 2.96 2.94 2.91 2.90 11.71 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/5 24 2.96 2.96 2.99 2.92 11.83 2.96 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/6 23 2.99 2.99 2.96 2.85 11.79 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/7 24 2.95 2.97 2.96 2.70 11.58 2.86 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/8 24 2.94 2.94 2.98 2.88 11.74 2.94 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/9 24 2.94 2.94 2.98 2.88 11.74 2.94 3 

รวม 192.00 23.23 23.57 23.70 23.03 93.53 23.38  
ค่ำเฉลี่ย   2.91 2.95 2.96 2.88 11.70 2.90 3 

สรุประดบัคุณภำพ   3 3 3 3      

สรุปพัฒนำกำร 24 2.88 2.93 2.96 2.94 11.71 2.93  
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 3.3 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/1 24 2.93 2.94 2.96 2.96 11.79 2.95 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/2 24 2.94 2.94 2.96 2.96 11.80 2.94 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/3 23 2.95 3.00 3.00 2.71 11.66 2.92 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/4 25 2.94 3.00 2.98 2.92 11.84 2.96 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/5 23 2.84 2.83 2.88 2.73 11.28 2.82 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/6 24 2.65 2.89 2.98 2.81 11.33 2.83 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/7 24 2.87 2.95 3.00 2.89 11.71 2.93 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/8 23 2.93 2.98 2.98 2.88 11.77 2.94 3 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/9 22 2.81 2.98 3.00 2.72 11.51 2.88 3 

รวม 212.00 25.86 26.51 26.74 25.58 104.69 26.17  

ค่ำเฉลี่ย   2.87 2.95 2.97 2.84 11.63 2.91 3 

สรุประดบัคุณภำพ   3 3 3 3      

สรุปพัฒนำกำร 24 2.93 2.94 2.96 2.96 11.79 2.95  

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2562) 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษา  2562) ระดับการศึกษาปฐมวัย        
มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่1/1 23 2.98 2.98 2.98 2.78 11.72 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/2 22 3.00 2.96 3.00 3.00 11.96 2.99 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/3 23 2.91 2.97 2.97 2.86 11.71 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/4 22 2.72 2.88 2.95 2.89 11.44 2.86 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/5 22 2.75 2.88 2.93 2.89 11.45 2.86 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/6 22 2.95 2.94 3.00 2.93 11.82 2.96 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่1/7 22 2.75 2.88 2.93 2.89 11.45 2.86 3 

รวม 156.00 20.06 20.49 20.76 20.24 81.55 20.39   
ค่ำเฉลี่ย   2.87 2.93 2.97 2.89 11.65 2.91 3 

สรุประดบัคุณภำพ   3 3 3 3       

สรุปพัฒนำกำร 23 2.98 2.98 2.98 2.78 11.72 2.93 3 
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   4.2 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่2/1 24 2.94 2.95 2.99 2.92 11.80 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/2 24 2.96 2.96 2.99 2.92 11.83 2.96 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/3 24 2.93 2.95 3.00 2.92 11.80 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/4 24 2.83 2.85 2.88 2.83 11.39 2.85 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/5 24 2.96 2.96 2.99 2.92 11.83 2.96 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/6 24 2.98 2.98 2.98 2.87 11.81 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/7 24 2.96 2.92 2.99 2.92 11.79 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/8 24 2.96 2.96 2.99 2.92 11.83 2.96 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่2/9 23 2.85 2.83 2.88 2.79 11.35 2.84 3 

รวม 215.00 26.37 26.36 26.69 26.01 105.43 26.36   
ค่ำเฉลี่ย   2.93 2.93 2.97 2.89 11.72 2.93 3 

สรุประดบัคุณภำพ   3 3 3 3       

สรุปพัฒนำกำร 24 2.94 2.95 2.99 2.92 11.80 2.95 3 

4.3 ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

เด็ก 

ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภำพ 

พัฒนำกำร 

ด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนอำรมณ์

จิตใจ 

ด้ำน 

สังคม 

ด้ำน 

สติปญัญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ชั้นอนุบำลปีที ่3/1 24 2.89 2.94 2.93 2.94 11.70 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/2 23 2.92 2.94 2.76 2.92 11.54 2.89 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/3 23 2.95 2.73 3.00 3.00 11.68 2.92 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/4 23 2.99 3.00 3.00 2.96 11.95 2.99 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/5 23 2.84 2.83 2.92 2.82 11.41 2.85 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/6 23 2.93 2.97 2.96 2.92 11.78 2.95 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/7 23 2.95 2.94 2.90 2.93 11.72 2.93 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/8 23 2.71 2.87 2.85 2.63 11.06 2.77 3 
ชั้นอนุบำลปีที ่3/9 23 2.89 2.94 2.93 2.94 11.70 2.93 3 

รวม 208.00 26.07 26.16 26.25 26.06 104.54 26.14   
ค่ำเฉลี่ย   2.90 2.91 2.92 2.90 11.63 2.91 3 

สรุประดบัคุณภำพ   3 3 3 3       

สรุปพัฒนำกำร 24 2.89 2.94 2.93 2.94 11.70 2.93 3 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนพัฒนำกำร 
ระดับชั้นปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 
ที่ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำน
ร่ำงกำย 

ด้ำน
อำรมณ์
จิตใจ 

ด้ำน 
สังคม 

ด้ำน 
สติปัญญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ช้ันอนุบาลปีที ่1 156 2.87 2.93 2.97 2.89 11.65 2.91 3 

ช้ันอนุบาลปีที ่2 215 2.93 2.93 2.97 2.89 11.72 2.93 3 

ช้ันอนุบาลปีที ่3 208 2.90 2.91 2.92 2.90 11.63 2.91 3 

รวม 579.00 8.70 8.77 8.86 8.68 35.00 8.75   

ค่าเฉลี่ย   2.90 2.92 2.95 2.89 11.67 2.92 3 

สรุปพัฒนาการ   3 3 3 3       
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