
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

รายงานประเมินคณุภาพภายใน 

สถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2560 

 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

เลขที่ 144/1  แขวง/ต าบล วัดกัลยาณ์  เขต/อ าเภอ ธนบุรี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร   รหัสสถานศึกษา 10100219 
                    

              ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    

                   กระทรวงศกึษาธิการ 



 
2 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1 ช่ือโรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา  ท่ีต้ัง 144/1  แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 02-4666912โทรสาร  02-
4657009  e-mail    sc.ac.santacruz@gmail.com     website www.sc.ac.th 
  1.2 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ พ.ศ. 2498  
  1.3 เปิดสอนระดับ อนุบาล  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
  1.4 เนื้อที ่๒  ไร่ ๓๒๘  ตารางวา   
  1.5 เขตพื้นท่ีบริการ   สังกัดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3 
       สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  1.6  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังของประเทศเพราะ 

หากเยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์ม เสงี่ยมร่วมสมุห์ จึงได้
ริเริ่มก่อต้ังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน ๒๔๙๘  เป็นอาคารไม้ ๒ ช้ัน ๑   หลัง  มี  ๖  
ห้องเรียน  สร้างบนเนื้อท่ี๒ ไร่  ๓๒๘ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   ๑๕ กุมภาพันธ์   ๒๔๙๘ ใช้
เวลาสร้าง  ๔ เดือน   เปิดท าการสอนวันท่ี   ๑๗พฤษภาคม  ๒๔๙๘ โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการ
และครูใหญ่  จ านวนนักเรียนเริ่มแรก  ๒๕๘คนตลอดระยะเวลาท่ีโรงเรียนเปิดท าการสอนมาต้ังแต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบันย่อมเป็นท่ีประจักษ์ แก่สังคมว่านักเรียนซางตาครู้สศึกษาสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ เป็นผู้มีความพร้อมท้ังด้านวิชา ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และมีคุณธรรมประจ าใจ
สามารถประสบความส าเร็จในวิชาชีพอย่างสง่างามโรงเรียนยึดมั่นต่อภาระหน้าท่ีท่ีจะจัดการศึกษาให้นักเรียนมี
คุณภาพ และมีพื้นฐานท่ีดีส าหรับพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ รักสันติ  มีคุณธรรม และพร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคมสืบไป 
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โครงสร้างการบริหาร  
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 7 ฝ่าย 1 แผนก  ได้แก่ ฝ่ายจิตตาภิบาล  ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป  ( แผนกปฐมวัย ) ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
 ศึกษาดี มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล ครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรมจริยธรรมฉลาดล้ าสุขภาวะมีทักษะชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ 

พระสงฆ์จิตตาภิบาล 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ผู้รับใบอนุญาต 

 ฝ่ายการศกึษาในโรงเรียน 
ของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 

ฝ่ายจิตตาภบิาล ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานพัสด ุ
-  งานธุรการและสารบรรณ 
-  งานทะเบียนและสถิติ 
-  งานยานพาหนะ 
 

- งานอภิบาล 
- งานแพร่ธรรม 
- งานศาสนสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมอัตลักษณ์ 
   และสังคมสงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกปฐมวัย 

- งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
-  งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
-  งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานวดัผลและประเมินผล 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- งานส่งเสริมส่ือและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 

-  งานสรรหา 
-  งานพัฒนาบุคลากร 
-  งานประเมิน 
    บุคลากร 
-  งานสวัสดิการ 
 
 

-  งานอาคารสถานท่ีและ 
   ส่ิงแวดลอ้ม 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามยั 
- งานเทคโนโลยีและ 
  โสตทศันูปกรณ ์
- งานครุภณัฑ ์
- งานประชาสัมพนัธ์ 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

-  งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
- งานวิจัยและพัฒนา 
 
 

-  งานอาคารสถานที่และ 
   สิ่งแวดล้อม 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย 
- งานเทคโนโลยีและ 
  โสตทศันูปกรณ์ 
- งานครุภัณฑ์ 
- งานประชาสัมพันธ ์
 

-  งานพัฒนาหลักสูตร 
-  งานจดัการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
-  งานวิจัยในช้ันเรียน 
-  งานห้องสมุด 
-  งานส่ือ นวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีการศึกษา 
 

-  งานส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
-  งานกิจกรรมพัฒนา 
    ผู้เรียน 
-  งานสวัสดิภาพผู้เรียน 
-  งานแนะแนว 
-  งานระดับช้ัน 
-  งานสัมพันธ์ชุมชน 
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พันธกิจ 

1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

เป้าหมาย 

1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
   2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีเน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          3.เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 

4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.8  เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 เอกลักษณ์    โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิก 

การศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิกหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการ
ทางการศึกษา ท าหน้าท่ีถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลท้ังครบ) 
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์ 

เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ  
ได้แก่  ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ 

           รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
 และ เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม 

         ความดีงามตามหลักพระคริสต์  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางท่ี 
น าไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ 

 อัตลักษณ์ รัก รับใช้  
 รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข 

รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ใน 
สังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 

 รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ 
มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมส่ิงสร้าง
ท้ังหลาย  
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2. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
    นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................. 

3. ข้อมูลสถานศึกษา 

 3.1 ท่ีต้ัง    กทม.     ❍ภูมิภาค 
 3.2 ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา 
     ท่ัวไป 

 3.3 จุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษา 
    มีจุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษาคือ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

   อังกฤษ   จีน      ❍ญี่ปุ่น 

❍อื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................. 
3.4  จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

สามัญ โครงการ 
IEP 

อื่นๆ
.......... 

รวม 

เตรียมอนุบาล 1 - - 1 
อนุบาล   - 6 - 6 

รวม 1 6 - 7 
 

3.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
สามัญ โครงการ EP อื่นๆ.............. รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 5 5 -  - - - - - 
อนุบาล 1 - - 34 24 - - - - - 
อนุบาล 2 - - 44 28 - - - - - 
อนุบาล 3 - - 46 24 - - - - - 
รวม 5 5 124 76 - - - - - 
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3.6 จ านวนผู้เรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.  - - - - 
2. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - 
3. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     

3.1 ยากจน 1 3 4 1.90 

3.2 ด้อยโอกาส   - - - - 

 3.3 อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - 

4. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - 

5. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วัน)   

ตลอดปีการศึกษา 
- - - - 

6. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - -  

7. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - 10 10 4.76 

8. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   
(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ) 

- - - - 

 

 3.7  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 210   คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.8   จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรจ านวน    210      คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.9   อัตราส่วนครู : นักเรียน =   1   :  18 

4. ข้อมูลบุคลากร  
 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าท่ี  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต  1 - 1 - 1 - - 30 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 - 15 
รองผู้อ านวยการ 1 5 6 - 4 2 - 10 
ครู (บรรจุ) 6 32 38 1 35 2 - 15 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 3 6 9 - 9 - - 2 
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ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน)  
รวม 

ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ครูต่างประเทศ 1 1 2 - - - - 5 
พี่เล้ียง - 7 7 7 - - - 5 
บุคลากรทางการศึกษา 1 6 7 - 6 1 - 2 
นักการภารโรง 11 17 28 28 - - - 10 
คนขับรถ 1 - 1 1 - - - 5 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 2 - - - 5 

 

 จ านวนครูท่ีจบปฐมวัย  5      คน    คิดเป็นร้อยละ 71.42  
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  2    คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน       2      หลัง    
ห้องน้ า     67    ห้อง    
สนามเด็กเล่น     3              สนาม             
สนามฟุตบอล       1              สนาม     
สนามเครื่องเล่นออกก าลังกาย   1     สนาม 

6. ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย)  
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

13,076,387.34 
 

ค่าใช้จ่ายบริการ 20,863,337.08 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 27,354,543.34 

เงินนอกงบประมาณ 39,679,908.65 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 1,903,590.75 
รวมรายรับ 52,756,295.79 รวมรายจ่าย 50,141,471.17 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1 อาชีพหลักของชุมชน  คือ รับจ้าง  รับราชการ  
7.2 ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ  คริสต์ 
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7.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ 
7.4 ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ พุทธ  คริสต์ 
7.5 รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว 130,000  บาทต่อปี 

 7.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ   กะดีจีน-คลองสาน , งานวันคริสตมาส 

8.โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (สามารถระบุได้มากกว่า 3 ข้อ) 
8.1 โอกาส/จุดแข็ง 
1.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี มีสัมมาคารวะและต้ังใจ 
  ศึกษาหาความรู้ 
2.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ในด้านวิชาการ เป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังกับครู นักเรียน  
  ผู้ปกครองและชุมชน 
3.ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน 
4.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการ 
   สอนโดยใช้วิธีการแบบ Storyline Approach 
5.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นท่ียอมรับจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
6.สถานศึกษามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 
7.สถานศึกษามีช่ือเสียงด้านกีฬา 
8.สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งท่ีเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ   
  ผู้เรียน 
9.ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
10. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างทางภาษาและวัฒนธรรม 
11.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
8.2 ข้อจ ากัด/จุดอ่อน 
1.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้านน้ าหนักเกินเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์  
  รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2.การควบคุมบ ารุง รักษา ครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
3.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น 
4.สถานท่ีต้ังของสถานศึกษาสถานศึกษาอยู่ในซอยท่ีคับแคบ ส่งผลให้การจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาติดขัด   
  ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็น 
5.สถานศึกษาต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งท าให้เกิดการแข่งขันสูง 
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังนี้ 
 

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 
ช่วงอายุ อายุ 3 – 5 ป ี

 
 

สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
-  ด้านร่างกาย 
-  ด้านอารมณ์และจิตใจ 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านสติปัญญา 

-  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
-  ธรรมชาติรอบตัว 
-  ส่ิงต่างๆรอบตัว 

 
การใช้ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปีการศึกษาโดยประมาณท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษา 
 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ใช้เป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านท้ังด้าน

ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังนี้สาระการ
เรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ส าหรับเด็กอายุ3 – 5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก ท่ีเด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันและเป็นส่ิงท่ี
เด็กสนใจจะไม่เน้นเนื้อหาการท่องจ า ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการจ าเป็นต้องบูรณาการทักษะ
ท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับ
วัย เป็นต้น 

ผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจน าสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือ
เลือกใช้วิธีการท่ีสอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาระการเรียนรู้ก าหนดเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
2. สาระประสบการณ์ส าคัญ 

ประสบการณ์ส าคัญ 
ประสบการณ์ส าคัญเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม 

และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิดทักษะท่ีส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 
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ส่ิงของบุคคลต่างๆท่ีอยู่รอบตัว รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกันด้วยประสบการณ์ส าคัญมีดังนี ้
1. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก ่

       1.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
            •  การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
            •  การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
            •  การเล่นเครื่องเล่นสนาม  

       1.2 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 

            •  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
            •  การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
            •  การปั้นและประดิษฐ์ส่ิงต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ ามัน แท่งไม้ เศษวัสดุ ฯลฯ 
            •  การต่อของ บรรจุ เท และแยกช้ินส่วน  
       1.3 การรักษาสุขภาพ 

            •  การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย  
        1.4 การรักษาความปลอดภัย 

            •  การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ ผู้อื่นในขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
2. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่ 

2.1  ดนตรี 
•  การแสดงปฏิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
•  การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  ประเภทตี ฯลฯ 
•  การร้องเพลง 

2.2  สุนทรียภาพ 
•  การช่ืนชมและสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
•  การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก  ข าขันและเรื่องราว / เหตุการณ์ท่ี
สนุกสนานต่าง ๆ 

2.3  การเล่น 
•  การเล่นอิสระ 
•  การเล่นรายบุคคล  การเล่นเป็นกลุ่ม 
•  การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2.4  คุณธรรม  จริยธรรม 
•  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 

3. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคม 
•  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
•  การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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•  การวางแผน  ตัดสินใจเลือก  และลงมือปฏิบัติ 
•  การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก  ความสนใจ  และความต้องการของตนเองและผู้อื่น 
•  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
•  การแก้ปัญหาในการเล่น 
•  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย 

4. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ได้แก่ 
4.1 การคิด 

•  การรู้จักส่ิงต่าง ๆด้วยการมอง  ฟัง  สัมผัส  ชิมรส  และดมกล่ิน 
•  การเลียนแบบการกระท าและเสียงต่าง ๆ 
•  การเช่ือมโยง  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับส่ิงของหรือสถานท่ีจริง 
•  การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านส่ือ  วัสดุ  ของเล่นและผลงาน 
•  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านส่ือ  วัสดุ  ต่าง ๆ 

4.2 การใช้ภาษา 
•  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 
•  การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง  หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
•  การอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ  เหตุการณ์  และความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
•  การฟังเรื่องราวนิทาน  ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
•  การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก  เขียนภาพ   
เขียนขีดเข่ีย  เขียนคล้ายตัวอักษร  เขียนเหมือนสัญลักษณ์  เขียนช่ือตนเอง 
•  การอ่านในหลายรูปแบบ  ผ่านประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็กอ่านภาพหรือ
สัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน / เรื่องราวที่สนใจ 

4.3 การสังเกต  การจ าแนก  และการเปรียบเทียบ 
•  การส ารวจและการอธิบายความเหมือน  ความต่างของส่ิงต่าง ๆ 
•  การจับคู่  การจ าแนก  และการจัดกลุ่ม 
•  การเปรียบเทียบ  เช่น  ยาว / ส้ัน  ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ 
•  การเรียงล าดับส่ิงต่าง ๆ  
•  การคาดคะเนส่ิงต่าง ๆ 
•  การตั้งสมมติฐาน 
•  การทดลองส่ิงต่าง ๆ 
•  การสืบค้นข้อมูล 
•  การใช้หรืออธิบายส่ิงต่าง ๆด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.4 จ านวน 
•  การเปรียบเทียบจ านวน  มากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
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•  การนับส่ิงต่าง ๆ 
•  การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง 
•  การเพิ่มหรือลดของจ านวนหรือปริมาณ 

4.5 มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี / ระยะ ) 
•  การต่อเข้าด้วยกัน  การแยกออก  การบรรจุและการเทออก 
•  การสังเกตส่ิงต่าง ๆและสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่าง ๆ กัน 
•  การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆท่ีสัมพันธ์กัน 
•  การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคล่ือนท่ีของคนและส่ิงต่าง ๆ 
•  การส่ือความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยการวาดภาพ  ภาพถ่าย  และรูปภาพ 

4.6 เวลา  
•  การเริ่มต้นและการหยุดการกระท าโดยสัญญาณ 
•  การเปรียบเทียบเวลา  เช่นตอนเช้า  ตอนเย็น  เมื่อวานนี้  พรุ่งนี้ ฯลฯ 
•  การเรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
•  การสังเกตความเปล่ียนแปลงของฤดู 

การจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณา

การผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ัง เกิดการ
พัฒนาท้ังด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยมีหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ดังนี้ 

1. หลักการจัดประสบการณ์ 
1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
1.2 เน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบท

ของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์ 
1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการคือเหมาะกับอายุวุฒิภาวะและระดับ

พัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือเด็กได้ลงมือกระท า

เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้เคล่ือนไหวส ารวจเล่นสังเกตสืบค้นทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการคือบูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู้ 
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2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิดวางแผนตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอความคิด
โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 

2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ใน
วิถีชีวิตของเด็ก 

2.7 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.8 จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นในสภาพ 
จริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

2.9 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ท้ังการวางแผนการสนับสนุนส่ือ
การสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 

2.10 จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลน ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
3. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปีสามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลายรูปแบบเป็นการช่วย

ให้ท้ังผู้สอนและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไรเมื่อใดและอย่างไรการจัดกิจกรรมประจ าวันมี
หลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวันดังนี้ 

3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
3.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละ

วัน 
3.1.2 กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน

กว่า20นาที 
3.1.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเช่นการเล่นตามมุมการเล่นกลางแจ้งฯลฯใช้เวลา

ประมาณ 40-60 นาที 
3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อ

ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กกิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่มและ
ผู้สอนเป็นผู้ริเริ่มและกิจกรรมท่ีใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลังจัดให้ครบทุกประเภทท้ังนี้กิจกรรมท่ีต้องออก
ก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนักเพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 

3.2 ขอบข่ายของกิจกรรรมประจ าวัน การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวันต้องให้ครอบคลุมส่ิง
ต่อไปนี้ 
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3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่การ
เคล่ือนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระ
กลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนามเคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 

3.2.2 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัสเล่นเกมต่อภาพ
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายหยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะเช่นสีเทียนกรรไกรพู่กันดิน
เหนียวฯลฯ 

3.2.3 การพัฒนาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นมีความเช่ือมั่นกล้าแสดงออกมีวินัยในตนเองรับผิดชอบซื่อสัตย์ประหยัดเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อแบ่งปันมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือจึงควรจัดกิจกรรม
ต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ
โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาท่ีโอกาสเอื้ออ านวย 

3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัยเพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดีแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรักการท างานรู้จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นจึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่าง
สม่ าเสมอเช่นรับประทานอาหารพักผ่อนนอนหลับขับถ่ายท าความสะอาดร่างกายเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวมเก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จฯลฯ 

3.2.5 การพัฒนาการคิดเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอดสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบจัด
หมวดหมู่เรียงล าดับเหตุการณ์แก้ปัญหาจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็กค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆทดลองศึกษานอกสถานท่ีประกอบ
อาหารหรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลายฝึกการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการท ากิจกรรมท้ังท่ีเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล 

3.2.6 การพัฒนาภาษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด
ความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่างๆท่ีเด็กมีประสบการณ์จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลาย
ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรท่ีแวดล้อมต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็น
ส าคัญ 

3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆรอบตัวโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะและดนตรีเป็นส่ือใช้การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์ ส่ิงต่างๆอย่างอิสระ
ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆเล่นน้ าเล่นทรายเล่นก่อสร้างส่ิง
ต่างๆเช่นแท่งไม้รูปทรงต่างๆฯลฯ 
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การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยยึดหลักบูรณาการผ่านการเล่น    ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน 

ประสบการณ์ตรง   ได้ลงมือปฏิบัติ  เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง  5  ได้เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ  ของ
ร่างกาย  มีการส ารวจ  เล่น   สังเกต  ทดลอง  เพื่อให้หลากหลายในบรรยากาศท่ีอบอุ่น   เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข    มีพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคมและสติปัญญา   สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม   เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดี   สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
กิจวัตรประจ าวัน 
1.  การเข้าแถว  เคารพธงชาติ   กิจกรรมหน้าเสาธง 
2.  ทักทาย  /  ด่ืมนม  /  เข้าห้องน้ า 
3.  รับประทานอาหารกลางวัน  /  แปรงฟัน 
4.  พักผ่อนนอนหลับ 
5.  รับประทานอาหารว่าง 
กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 
1.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
2.  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
3.  กิจกรรมเสรี 
4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
5.  กิจกรรมกลางแจ้ง 
6.  กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก  ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น  ส่งเสริมให้ 
มีจินตนาการเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ  สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเอง  โดย
เคล่ือนไหวแบบต่างๆ  อาทิ  การเคล่ือนไหวพื้นฐาน  การเคล่ือนไหวอิสระ  การเคล่ือนไหว
ตามค าส่ัง  การเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ์  การเคล่ือนไหวเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มและการ
เคล่ือนไหวตามจินตนาการ  โดยใช้เสียง  ใช้เสียงเพลง  ให้ค าคล้องจองหรือเครื่องเคาะ
จังหวะเป็นเครื่องก ากับจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์มือกับตา  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยผ่าน
กิจกรรมทางศิลปะ  อาทิ  การพับ  การปะ  การตัด  การฉีก  การวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ า  
สีเทียน  หรือสีชอล์คตามจินตนาการ 
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กิจกรรมเสรี 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดยให้อิสระเล่นตามมุมต่าง ๆ  หลังจากท่ีท ากิจกรรมสร้างสรรค์
หรือกิจกรรมท่ีก าหนดเรียบร้อย  เช่น  มุมบ้าน  มุมธรรมชาติ  มุมดนตรี  มุมหนังสือ  มุม
บล็อกหรือมุมศิลปะ  เป็นต้น 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาทางสติปัญญาให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม  ฝึก
การกล้าแสดงออก  การมีวินัย  การรอคอยและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยให้นักเรียนได้รับ
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง  ฝึกการฟัง  การกล้าแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  
ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษา  และทางคณิตศาสตร์  เช่น  การเล่านิทาน  การสาธิต  การ
ทดลอง  ทัศนศึกษา  การประกอบอาหารหรือการส ารวจ  เป็นต้น  เน้นให้เด็กทุกคนได้
เรียนรู้จากส่ือท่ีมีความทันสมัย  ส่ือของจริง  จากแหล่งเรียนรู้  ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนให้
เรียนรู้จากชุมชน  ผู้ปกครอง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ความคล่องแคล่วในการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม  การมีวินัย
ในตนเอง  การรอคอย  การรักษาสุขอนามัย  การทรงตัว  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความแข็งแรง  มี
สุขนิสัยท่ีดี  รู้จักการเล่นตามล าพัง  เล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย  โดยให้มีโอกาสเลือก
การเล่น  และเครื่องเล่นตามโอกาส  อาทิ  การว่ายน้ า  เครื่องเล่นสนาม  อุปกรณ์กีฬา  
การละเล่นพื้นบ้าน  เกมนันทนาการ  เป็นต้น 
กิจกรรมเกมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการคิด  การเปรียบเทียบ  การจ าแนก  การ
จัดหมวดหมู่  เกมการศึกษา  ของเล่น  การเรียงล าดับเหตุการณ์  การคิดแก้ปัญหา  
ตามล าดับ  ความยากง่าย  เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในขณะปฏิบัติกิจกรรม  มุ่งเน้น
การสร้างความเช่ือมั่น ในตนเอง  เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  ความรับผิดชอบ  โดยการเล่น
ท่ีผู้เล่นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เช่น  เกมตัดต่อ  เกมโดมิโน  เกมจับคู่หรือเกมลอตโต้  
เป็นต้น 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  ความต้องการ
ของผู้ปกครอง  ชุมชน  และสภาพแนวโน้มของสังคมท่ีอยู่ในโลกของการแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกเรียนรู้เป็นกิจกรรมเสริมได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  โดยมุ่งหวังให้เด็กคุ้นเคยกับภาษา  ดนตรี  เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิและความ
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อดทน  คอมพิวเตอร์  เพื่อฝึกให้เด็กคุ้นเคยและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เด็กพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
                            

                                                                                          ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
                        ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 10.1 ห้องสมุดมีขนาด   50     ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด   254526      เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  impression 
   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย   486      คนต่อวัน 
   คิดเป็นร้อยละ..81.32 ของนักเรียนท้ังหมด 

10.2 ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด  12  ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์      2    ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องศิลปะ     1 ห้อง ห้องสันทนาการ  1  ห้อง 

07.00 - 07.40  น.  รับเด็ก 
07.40 - 08.20  น.  เคารพธงชาติ  กิจกรรมหน้าเสาธง 
08.20 - 08.30  น.  ตรวจสุขภาพ อบรมจริยธรรม 
08.30 - 09.00  น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
09.00 - 09.50  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.50 - 10.10  น.  พัก  (ด่ืมนม) 
10.10 - 11.00  น.  กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี 
11.00 - 11.30  น.  กิจกรรมกลางแจ้ง 
11.30 - 12.00  น.  พัก(รับประทานอาหาร/แปรงฟัน) 
12.00 - 13.45  น.  นอนพักผ่อน 
13.45 - 14.00  น.  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
14.00 - 14.10  น.  พัก  (รับประทานอาหารว่าง) 
14.10 - 14.40  น.    กิจกรรมเกมการศึกษา 
14.40 - 15.00  น.  เตรียมตัวกลับบ้าน 
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ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี 1  ห้อง ห้องพยาบาล  2 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องพละ  1 ห้อง 
ห้องส่ือการเรียนการสอน 1 ห้อง ห้องฒมัลติมีเดีย  1 ห้อง 

10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีท้ังหมด   150   เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 100 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 100 
3.  ใช้ในการบริหาร 20 

 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉล่ีย 700  คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ  60.00    ของนักเรียนท้ังหมด 

10.4 แหล่งเรียนรู้ภายใน   
 -  ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
 -  ห้องสมุด 
 -  ห้องนวัตกรรม Storyline Approach 
 -  ม่านน้ า 
 -  รูปป้ันสัตว์ประจ าชาติอาเซียน 
 -  ห้องสมุดอาเซียน 
 -  ห้องวิทยาศาสตร์ 
 -  ห้องอิเลคโทน 
 -  ห้องคอมพิวเตอร์ 
10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 -  โบสถ์ซางตาครู้ส 
 -  วัดประยุรวงศาวาส 
 -  การท าขนมกุฏีจีน 
 -  ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
 -  ตลาดนกกระจอก 
 -  อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี 

 10.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็ก
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

   1) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่อง สุขอนามัย(การล้างมือ) 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   2) นายวันชัย  เสริมกิจ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ว่าว โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   3) คุณพ่อเอกชัย  โสรัจจกิจ ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและเด็ก 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 7 ครั้ง/ปี 
   4) ร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน (ร้านแม่เป้า)  ให้ความรู้เรื่อง วิธีการท าขนมฝรั่ง 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   5)   ดร. ดรุณี  ขันโท และอาจารย์วิภาดา  แก้วจินดา  ให้ความรู้เรื่อง โครงสร้างการบริหาร  / 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา /การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ /การจัดการ
เรียนรู้แบบ STREAMSS   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 4 ครั้ง/ป ี

 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ผู้เรียน  
ท่ี ประเภทความรู้  จ านวนคร้ัง 
1 การประกอบวิชาชีพ - 
2 การเกษตร - 
3 คหกรรม 1 
4 หัตถกรรม  
5 ศิลปะ/ดนตรี - 
6 กีฬา - 
7 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี - 
8 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 7 
9 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย - 
10 สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 1 
11 ส่ิงแวดล้อม/ทรัพยากร - 
12 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 4 

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา เกียรติบัตรรับรองการผ่าน

ประเมินรอบท่ี 2 บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 
2558 - 2560  

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ผู้บริหาร(ระบุช่ือ) รางวัลครูดี ศรีเอกชน สมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวบุษกร  เละประยูร ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เขตการศึกษาท่ี 3 

เด็กชายจารุวัตร สารีราช 
เด็กหญิงณัฐนันท์  จิรสวัสด์ิกุล 
เด็กชายบวรภัค จีระธวัชชัย 
เด็กหญิงธัญพิชชา   ขูดแก้ว 
เด็กชายพิชญะ ปั้นสันเทียะ 

 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การ

แสดงความสามารถด้านศิลปะ 
การระบายสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานคณะกรรมการ 
จัดการศึกษาเขต 3 

 
เด็กหญิงอาภา    ไฉ่ 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
การแสดงความสามารถด้านศิลปะ 

การระบายสี 
เด็กชายชยธร บุญฉาย 
เด็กชายสิริชานนท์  เสริมกิจ 
เด็กชายกฤติกร  คล้อยเขษม 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ปั้นดินน้ ามัน 

เด็กหญิงนันท์นภัส   วิธูรัตน ์
เด็กชายณัฐนนท์  บุญกูล 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง คัด
ลายมือ (ภาษาอังกฤษ) 

เด็กหญิงณิชชานันทน์  รุจิญาณ 
เด็กชายอภินันท์ รินเงิน 
เด็กหญิงณวินดา   พรหมโสภา 
เด็กชายณัฐวุฒิ ณฤทธิ์ 
เด็กหญิงเกวลี  พึ่งหิรัญกุล 
เด็กชายชินกฤต มูลมิรัตน์ 

 
 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง คัด
ลายมือ (ภาษาไทย) 

เด็กหญิงศิวพร  ล้ิมจิตสมบูรณ์ 
เด็กหญิงพิมนภักดิ์  รุ่งเรือง 
เด็กหญิงนพรดา   สะอิ้งทอง 
เด็กหญิงวิมลภัทร   การอินทร์ 
เด็กหญิงฌริตา   เหล่าสิริเวช 
เด็กหญิงชนกนันท์  ยุทธยืนยง 
เด็กหญิงธนิดา ธ ารงค์ธนกิจ 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
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 11.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. งานติดตาม
ประเมินและ
พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา  
หลักการ  และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ที่สอด 
คล้องกับหลักสูตรการ 
ศึกษาปฐมวัย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล            
2.เพ่ือให้ครูจัดท าบันทึก
หลังสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 4 ด้าน   
3.เพ่ือให้โรงเรียนมีการ 
ประเมินการใช้หลักสูตร 
และสาระท้องถ่ินโดยมี 
การน าแบบประเมินมา 
ปรับปรุงหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การ 
ปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ                                       

1.ครูทุกคนเข้าใจปรัชญา  
หลักการ  และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสาระท้องถ่ินที่ 
หลากหลาย  สอดคล้องกับ
ความแตกต่าง   ระหว่าง
บุคคลมากข้ึน            
2.ครูทุกคนจัดท าบันทึกหลัง 
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 4  
ด้าน   
3.โรงเรียนมีการประเมิน
การใช้หลักสูตรและสาระ
ท้องถ่ินทุกระดับโดยมีการ
น าแบบประเมินมาปรับปรุง 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน       

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ครูทุกคนจัดท าบันทึก
หลงัสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 4 ด้าน  คิดเป็น
ร้อยละ 94.01  

2. งานพัฒนา
บุคลากรศึกษาดู
งานภายนอก
อบรม  สัมมนา 
ระดับปฐมวัย 

1.เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา

หลักการและธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยและสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณจ์าก

การศึกษาดูงาน  อบรม  

สัมมนา           

2.เพ่ือให้ครูผู้สอนมี

ความรู้ในเรื่องของเทคนิค

1.ครูทุกคนเข้าใจปรัชญา 

หลักการและธรรมชาติของ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถน ามาประยุกต์ 

ใช้ในการจัดประสบการณ์

จากการศึกษาดูงาน  อบรม  

สัมมนามากข้ึน          

 2.ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้

ในเรื่องของเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

มากข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ครูทุกคนเข้าใจ

ปรัชญา  หลักการและ

ธรรมชาติของการจัด

การศึกษาปฐมวัยและ

สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณจ์าก

การศึกษาดูงาน  

อบรม  สัมมนามากข้ึน           

ครูผูส้อนทุกคนมี

ความรู้ในเรื่องของ
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ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมากข้ึน 

3.เพ่ือให้ครูผู้สอนพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

3.ครูผู้สอนทุกคนพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   

เทคนิคการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมาก

ข้ึน 

ครูผูส้อนทุกคนพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง

คิดเป็นร้อยละ 93.80 

3. งานนิเทศการ
สอนระดับ
ปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้  ความเข้าใจและ

ทักษะเก่ียวกับวิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและน าไปใช้

ปรับปรุง  พัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนการ

สอนของตนได้ 

2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน

ทุกระดับให้สูงข้ึน  

3.เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของผู้มีส่วน

เก่ียวข้องในการด าเนิน

โครงการ 

 

1.บุคลากรมีความรู้  ความ

เข้าใจและทักษะเก่ียวกับ

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ

จัดกระบวนการเรียนการ

สอนของตนได้ 

2.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน

ทุกระดับให้สูงข้ึน  

3.ศึกษาความพึงพอใจของผู้

มีส่วนเก่ียวข้องในการ

ด าเนินโครงการ 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกคนมี
ความรู้  ความเข้าใจ
และทักษะเก่ียวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ปรับปรุง  
พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนของตนได้ 
 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับให้
สูงข้ึน ศึกษาความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกคนในการ
ด าเนินโครงการคิด
เป็นร้อยละ 92.80 

4. งานเสริม
หลักสูตร 
ปฐมวัย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
ภาษาญ่ีปุ่นที่เหมะสมกับ
วัย                                                                                                                                                             
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
และถ่ายทอดทางภาษา 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
มีพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  
ภาษาญ่ีปุ่นที่เหมะสมกับวัย
มากข้ึน                                                                                                                                                             
2. นักเรียนทุกคนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้และถ่ายทอดทาง
ภาษามากข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น
ที่เหมะสมกับวัยมาก
ข้ึน                                                                                                                                              
นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การ
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3.เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๔.เพ่ือให้โรงเรียนสร้าง
การมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
 

3. โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาทุกระดับ  
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 
4.เพ่ือให้โรงเรียนสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถ่ิน องค์กรที่
เก่ียวข้องมากข้ึน 
5.โรงเรียนสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน 
และท้องถ่ินทุกระดับมากข้ึน 

เรียนรู้และถ่ายทอด
ทางภาษามากข้ึน 
 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาก
ข้ึนคิดเป็นร้อยละ
95.00 

5. กิจกรรมหนูน้อย
สมองไว ระดับ
ปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ด้านร่างกาย  อารมณ์-
จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
๓.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งต่างๆ  ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้
4.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
5.เพ่ือให้นักเรียนมี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 

1.นักเรียนร้อยละ 83 
พัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  
สติปัญญามากข้ึน 
2.นักเรียนร้อยละ 83 มี
ความชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  
การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติมากข้ึน 
3.นักเรียนร้อยละ 83 มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆ  ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้มาก
ข้ึน  
4.นักเรียนร้อยละ 83 มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากข้ึน 
5.นักเรียนร้อยละ 83 มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์มากข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  
สติปัญญามากข้ึน 
นักเรียนมีความชื่นชม
ศิลปะ  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติมากข้ึน 
นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆ  ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้มากข้ึนนักเรียน
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากข้ึน 
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์มากข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 94.19 
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6. เฟ่ืองฟ้าเกมส์

เกมส์(ปฐมวัย) 
1.เพ่ือให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 
2 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา 
2.เพ่ือให้ครูจัดโอกาสให้
เด็กเล่นกีฬา ออกก าลัง
กายที่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความ
สนใจของเด็กแต่ละคน 
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและชุมชน 

1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา 
2.ครูทุกคนจัดโอกาสให้เด็ก
เล่นกีฬา ออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความ
สนใจของเด็กแต่ละคนดีข้ึน 
3.โรงเรียนร้อยละ 100 
สร้างความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 
ครู และ ชุมชนมากข้ึน 
 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
3.ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน 
-กิจกรรมจัดท าเสื้อ
กีฬานักเรียน 
-กิจกรรมกีฬาสรีะดับ
ปฐมวัย 
 4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนโรงเรียนดารา
สมุทรมีท้กษะการ
ท างานเป็นทีม และ
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ กล้าแสดงออก
ทางด้านกีฬา ตาม
ความถนัด คิดเป็นร้อย
ละ 96.20 

8. งานประชุม
บอร์ดฝ่าย
บริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ  
(ปฐมวัย) 

 

1.เพ่ือให้คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการได้ร่วมวางแผน
และติดตามความ
เคลื่อนไหวของการ
ด าเนินงาน 
๒.เพ่ือน าข้อมูลมา
ส่งเสริมและพัฒนางานใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการระดับปฐมวัย 
๓.เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
 

1.คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
ทุกคนได้ร่วมวางแผนและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของ
การด าเนินงานมากข้ึน 
๒.คณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
ทุกคนน าข้อมูลมาส่งเสริม
และพัฒนางานในฝ่าย
บริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการระดับปฐมวัยมาก
ข้ึน 
3.นักเรียนทุกคนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดี
ข้ึน 
 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
๓.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงาน
วิชาการนได้ร่วม
วางแผนและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของ
การด าเนินงานมากข้ึน
คณะกรรมการ     
บริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการน าข้อมูล
มาส่งเสริมและพัฒนา
งานในฝ่ายบริหาร
หลักสูตรและงาน 
วิชาการระดับปฐมวัย
มากข้ึน นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดีข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 92.60 
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 9. งานพัฒนา
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
(ปฐมวัย) 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ได้แก่ด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์ และจิตใจ  ด้าน
สังคม  ด้านสติปัญญา 
2.เพ่ือให้ผู้บริหารและครู
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3.เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 
 

1.นักเรียนทุกคนมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ 
และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้าน
สติปัญญา  มากข้ึน 
2.ผู้บริหารและครูปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน 
3.สถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม  
ด้านสติปัญญามากข้ึน 
ผู้บริหารและครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน 
 

10. งานทะเบียนและ
ประเมินผลการ
เรียน ระดับ
ปฐมวัย 
 

1เพ่ือให้โรงเรียนจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
2.เพ่ือให้ครูจัดท าสาร
นิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 
๓.เพ่ือให้ครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็ก 
 

1.โรงเรียนจัดระบบข้อมูล

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการมากข้ึน 

2.ครูทุกคนจัดท าสารนิทัศน์

และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

มากข้ึน 

3. ครูทุกคนใช้เครื่องมือการ

วัดและประเมินพัฒนาการ

ของเด็กอย่างหลากหลาย

และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กมากข้ึน 

 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการมากข้ึน 
ครูจัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็กมากข้ึน 
 ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็ก
มากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
94.73 

11. 
 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
(ปฐมวัย) 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  
สติปัญญา 

1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  
สังคม  สติปัญญาดีข้ึน 
2.ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครองดีข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนทุกคนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-
จิตใจ  สังคม  
สติปัญญาดีข้ึน 



 
26 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2.เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและผู้ปกครองดี
ข้ึน 
3.เพ่ือให้ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ ์
 

3.ครูทุกคนท าวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ์มากข้ึน 
 
 
 
 

-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 ครูทุกคนม ี
ปฏิ สัมพันธ์ ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครองดี
ข้ึน  ท าวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
มากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
94.30 
 

12. งานสื่อ
สร้างสรรค์
พัฒนาผู้เรียน
และแหล่งเรียนรู้
ระดับปฐมวัย 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
ใช้สื่ออย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
3.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ 
4.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ในการเตรียมความพร้อม
จัดกิจกรรมเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ  ความ
ถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 
5.เพ่ือให้ครูส่งเสริมให้
นักเรียนชื่นชมธรรมชาติ
และดูแลรักษา

1.ครูทุกคนจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  ใช้สื่ออย่าง
หลากหลายและเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน 
2.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและมีความสุข
กับการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.นักเรียนทุกคนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ 
4.นักเรียนมีทักษะในการ
เตรียมความพร้อม  
จัดกิจกรรมเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 
5.ครูทุกคนส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนชื่นชม
ธรรมชาติและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนินการ 
-กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงาน 
-กิจกรรมประเมินผล
งาน 
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  ใช้สื่อ
อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน      
 2.นักเรียนได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความสุขกับการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
3.นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหา
ความรู้ 
4.นักเรียนมีทักษะใน
การเตรียมความพร้อม 
จัดกิจกรรมเสริมและ
ตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ  
ความถนัดและ 
ความสนใจของ
นักเรียน 
5. ครูส่งเสริมให้
นักเรียนชื่นชม
ธรรมชาติ 



 
27 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
 

และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ96.29 

13. กิจกรรมหน้าเสา
ธงและโฮมรูม
(ระดับปฐมวัย) 

1.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้
มีการพัฒนาการด้าน
สังคม ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.เพ่ือส่งเสริม และพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี มี
ความรู้ มีจิตสาธารณะ 
และเป็นสุข ตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนดารา
สมุทร 
๓.เพ่ือประกาศยกย่อง
ชมเชยนักเรียนที่มีจิต
สาธารณะ เพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่นักเรียน
ทั่วไป 

1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
สังคม ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2.นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มี
ความรู้ มีจิตสาธารณะ และ
เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร 
3.นักเรียนที่ได้รับการ
ประกาศยกย่องเกิดความ
ภาคภูมิใจและนักเรียนอื่น
เห็นแบบอย่างดีและท าตาม 

1.การวางแผน 
-ประชุมวางแผน 
-ก าหนดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ และ
เน้ือหา 
-ก าหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 
2.การด าเนินงานตาม
แผน 
-อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
-จัดกิจกรรมสง่เสริม
การกล้าแสดงออก 
-สอบถามความพึง
พอใจ 
3.ประเมินผล 
-สรุปงานกิจกรรม 
-สรุปผลความพึง
พอใจ 
4.การตรวจสอบ 
-วิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อย 
-พัฒนาให้มีคุณภาพ
มากข้ึน 

นักเรียนโรงเรียนซาง
ตาครู้สศึกษา ได้รับ
การปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรม และกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีคิด
เป็นร้อยละ 85.66 

14. กิจกรรมวันไหว้
คร ู
(ระดับปฐมวัย) 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ระลึก
ถึงพระคุณของคุณคร ู
2.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
คุณคร ู

1.นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึง
พระคุณของคุณคร ู
2.นักเรียนทุกคนแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
คุณคร ู
 

1.ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมวางแผนแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-ประสานงานกับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

นักเรียนได้ตระหนัก 
และเข้าใจในหน้าท่ี
ของคุณคร ู
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อคุณครูคิด
เป็นร้อยละ 96.82 



 
28 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3..ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 
-สรุปประเมินผล 

15. กิจกรรมวันแม่ 
(ระดับปฐมวัย) 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความกตัญญูรู้คุณและ
ตอบแทนพระคุณของ
มารดา 

1.นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2.นักเรียนทุกคนได้แสดง

ความกตัญญูกตเวทีต่อ

มารดา 

 

1.ข้ันเตรียมการ 
-ประชุมวางแผน
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
2.ข้ันด าเนินการ 
-ด าเนินการตามแผน 
-ประสานงานกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3.ข้ันสรุปและ
ประเมินผล 
-สรุปประเมินผล 

นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
แสดงความกตัญญู
รู้คุณและตอบแทน
พระคุณของมารดา 
เป็นร้อยละ95.90 

16. งานบ ารุงรักษา
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
(ปฐมวัย) 
 

1.เพ่ือบ ารุงรักษาภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียนให้มีความคงทน

สวยงาม  ร่มรื่นน่าอยู่มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  รวมถึง

สร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้

มาใช้บริการภายใน

โรงเรียน 

๒.เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ

ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายใน

พ้ืนที่ให้เกิดความสมบูรณ์  

สวยงามอยู่ตลอดเวลามี

บรรยากาศ  และสภาพ 

แวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้รอบด้าน 

1.โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

มีภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมที่ดีมีความ

สวยงาม  ร่มรื่นน่าอยู่มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  รวมถึง

สร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้มา

ใช้บริการภายในโรงเรียน 

2.โรงเรียนมีระบบดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ให้เกิด

ความสมบูรณ์  สวยงามอยู่

ตลอดเวลามีบรรยากาศ  

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้รอบด้านดีข้ึน 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
3.ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน 
4.ประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน 

บุคลากรครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน   
มีความพึงพอใจภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 98 

17. งานค าสอน
นักเรียน
คาทอลิก(ระดับ
ปฐมวัย) 

1.เพ่ือให้นักเรียน

คาทอลิกได้รับการอบรม

ค าสอนอย่างต่อเน่ือง       

1.นักเรียนคาทอลิกทุกคนได้
เรียนค าสอนและได้รับการ
อภิบาลอย่างต่อเน่ือง       

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

นักเรียนคาทอลิกมี
ความเชื่อและ
แสดงออกด้วยการ
ประพฤติตามพระ



 
29 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2.เพ่ือให้นักเรียน

คาทอลิกปฏิบัติตาม

หลักธรรมค าสอนได้

เหมาะสมตามวัย 

3.เพ่ือให้การอภิบาล

นักเรียนคาทอลิกโดย

ประสานความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียน บ้าน 

และวัด 

2.มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
บ้าน และวัดเพ่ือให้อภิบาล
นักเรียน 
 

2. จัดท าก าหนดการ
จัดกิจกรรมการสอน
ค าสอน 
3.ประสานทีมครูค า
สอน๔. ด าเนินการ
สอนค าสอนตลอดปี
การศึกษา 
4.ประเมินผลการ
เรียนการสอน 
 

ธรรมค าสอนได้
เหมาะสมตามวัย 
คิดเป็นร้อยละ 90 

18. งานจัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา(ระดับ
ปฐมวัย) 

1.เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
เข้ากิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
2.เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม บน
พ้ืนฐานคุณค่าทางศาสนา
และวัฒนธรรม 
๓.เพ่ือการประสาน
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
บ้านและ วัด น าคุณค่า
ทางศาสนามาเป็นพ้ืนฐาน
การด าเนินชีวิต 

1.บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
2.บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
3.มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
บ้าน และวัด น าคุณค่าทาง
ศาสนามาเป็นพ้ืนฐานการ
ด าเนินชีวิต 
 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน และ
ก าหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 
2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ประสานฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน ท่ี
วางไว้ 
5.ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรตระหนักและ
เห็นความ ส าคัญของ
วันส าคัญ ทางศาสนา 
และเข้าร่วมกิจกรรม 
มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน  บ้าน  วัด 
และชุมชนน าคุณค่า
ทางศาสนามาเป็น
พ้ืนฐานการด าเนิน
ชีวิตและช่วยเหลือ
สังคม  คิดเป็นร้อยละ 
90 

19. กิจกรรมส่งเสริม
คุณค่าทาง
ศาสนา 
(ระดับปฐมวัย) 

1.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้รับการเสริมสร้างความ
เชื่อความศรัทธา ด้วยการ
ฟังพระธรรมค าสอนและ
ปฎิบัติศาสนกิจ 
2.เพ่ือให้ครูและนักเรียน
น าหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติในชีวิต 
ประจ าวัน 

1.ครูและนักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณค่า
ศาสนา 
2.ครูและนักเรียนน า
หลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.โรงเรียนมีบรรยากาศการ
เป็นเพ่ือนร่วมทางชืวิตระ

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.จัดกิจกรรม มิสซา 
เปิด –ปิด ปีการศึกษา 
และกิจกรรมศุกร์ต้น
เดือน 
3.ประเมินผล 

ครูและนักเรียนได้รับ
การเสริมสร้างความ
เชื่อความศรัทธา ด้วย
การฟังพระธรรมค า
สอนและปฎิบัติ
ศาสนกิจ  และน า
หลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติในชีวิต 
ประจ าวัน  คิดเป็น
ร้อยละ 90 
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ที่ 
ชื่องาน /โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3.เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศการเป็นเพ่ือน
ร่วมทางชีวิตระหว่างครู
กับครู ครูกับนักเรียนด้วย
การฟังพระธรรมค าสอน 
และ ปฎิบัติศาสนกิจ
ร่วมกัน 

หว่างครูกับครู ครูกับ
นักเรียน 

20. โครงการรณรงค์
เทศกาล
เข้าพรรษา – 
มหาพรต 
(ระดับปฐมวัย) 

1.เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ 
ลด ละ เลิก แบ่งปันแก่
ผู้อื่นตามจิตตารมณ์
เทศกาลเข้าพรรษา – 
มหาพรต 
2.เพ่ือน าปัจจัยที่ได้จาก
การรณรงค์ไปช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายผู้รอโอกาส
ในสังคม 

1.บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ รลด ละ 
เลิก แบ่งปันแก่ผู้อื่นตามจิต
ตารมณ์เทศกาลเข้าพรรษา 
– มหาพรต 
2.บุคลากรมีจิตอาสาเป็น
แกนน าในกิจกรรมรณรงค์
เทศกาลเข้าพรรษา จิตา
รมณ์มหาพรตมากย่ิงข้ึน 
3.โรงเรียนสามารถขยายวง
กว้างและมีช่องทาง
หลากหลายในการให้
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้รอ
โอกาส 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม รณรงค์
เทศกาล เข้าพรรษา-
มหาพรต 
4.ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

บุคลากรเข้าใจ
ความหมายและแนว
ปฏิบัติการลด  ละ  
เลิก  แบ่งปันแก่ผู้อื่น
ตามจิตตารมณ์
เทศกาลเข้าพรรษา – 
มหาพรต  มีจิตอาสา
เป็นแกนน าใน
กิจกรรมรณรงค์
เทศกาลมหาพรต 
คิดเป็นร้อยละ 90 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ครูรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 



 
31 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย*  ให้บันทึกระดบัคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าน้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้าที่  1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.50 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.92 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.88 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.46 5 ดีเย่ียม 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
2 1.82 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

20 19.89 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 18.45 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
5 4.60 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มาตรฐานที่ 9สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 
5 4.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ 10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาปรัชญา วสิัยทัศน์ และ

จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
5 5.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     

มาตรฐานที่ 11การจัดกิจกรรมตามมนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพใหสู้งขึ้น 

5 5.00 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม     
มาตรฐานที่ ………….      

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
กิจกรรมในการเข้าร่วมโครงการบ่นนักวิทยาศาสตร์น้อย 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 
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บทที่ 2 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน 
โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

1.หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการ
สอนของ
สถานศึกษา
มีมาตรฐาน
เป็นท่ี
ยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนา
หลักสูตร
ปฐมวัย 

1. ครูร้อยละ 
83 เข้าใจ
ปรัชญา 
หลักการและ
ธรรมชาติของ
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
การจัด
ประสบการณ์
ให้กับเด็กได้ 
 

2. ครูจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย
สามารถจัด 

 

1. ครูร้อยละ 86.6 เข้าใจ
ปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ได้ 
2. ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 
86.7          
           
3. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ 

 

บรรลุ - 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนา
ฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 
สนอง

มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(แผนงาน โครงการ

กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 
(แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

  

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 
83 

3. ผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 83 

4. สถาน ศึกษามี
ระบบและกลไกผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  
คิดเป็นร้อยละ 83 

5. โรงเรียนมี
โครงการกิจกรรมท่ี
พัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาคิด
เป็นร้อยละ83 

 

จัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มตามศักยภาพคิดเป็น           
ร้อยละ 93.3               
4. โรงเรียนมีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย น าสู่
การปฏิบัติมีระบบและ
กลไกท่ีท าให้ผู้ท่ีมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยคิดเป็น ร้อยละ 
90        
            
5.โรงเรียนมีการจัด
โครงการกิจกรรมท่ีมุ่ง
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 
86.7 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน 
โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

2. บุคลากร
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการท่ีเน้น
มาตรฐาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

โครงการร่วม
ปลูกจิตส านึก
ธรรมาภิบาล 

บุคลากรครู
และบุคลากร
สนับสนุนร้อย
ละ 82 มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 
ประพฤติและ
ปฏิบัติตนโดย
ใช้หลักธรร
มาภิบาล 

1.ครูร้อยละ 100  เข้า
รับการอบรมสัมมนา 
ส่วนครูระดับหัวหน้าได้
น าคู่มือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดปี
การศึกษา  
2. บุคลากรครูและ
บุคลากรสนับสนุนมี
ความเช้าใจในเรื่องธรร
มาภิบาลและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าวัน 

บรรลุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
35 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน 
โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

3. เด็กเป็นผู้
มีคุณธรรม 
จริยธรรม
ตามแนว
คุณค่าของ
พระวรสาร 

กิจกรรมเชิดชู
เกียรติคนดีศรี 

ซ.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มี

ระเบียบวินัยใน

ตนเองสามารถ

ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ

ข้อบังคับของ

โรงเรียน ร้อยละ 

86 

2. ผู้เรียนเคารพ

สิทธิของตนเอง

และผู้อื่น ร้อย

ละ 86 

3.ผู้เรียนมีทักษะ

ชีวิต หมู่คณะ

และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 86 

 

 

 

1. ร้อยละ 96 ผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ในตนเอง สามารถ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ร้อยละ 95 ผู้เรียน
เคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น มีทักษะชีวิต 
หมู่คณะและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
3.  ร้อยละ 89 ความ
ประพฤติปฏิบัติของ
นักเรียนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน 
โครงการกิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมวันไหว้
ครู 

1.มีการให้

ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนา

สถานศึกษา  

ร้อยละ 86 

2.มีการ

แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายใน

สถานศึกษา

ระหว่าง

สถานศึกษากับ

ครอบครัว 

ชุมชน และ

องค์กรท่ี

เกี่ยวข้องร้อยละ 

86 

3.ผู้เรียนด าเนิน

ชีวิตอย่างเรียบ

ง่าย พอเพียง  

ร้อยละ 86 

 

1.มีการให้ผู้ปกครอง

และชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

สถานศึกษา  ร้อยละ 

86 

2.มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายใน

สถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องร้อย

ละ 86 

3.ผู้เรียนด าเนินชีวิต

อย่างเรียบง่าย 

พอเพียง  ร้อยละ 86 

 

บรรลุ  

 



 
37 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

4. เด็กมี
ความฉลาด
ทางสุขภาวะ 
 
 
 

แผนงานวัดและ
ประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย 

 

1.ร้อยละ 90 ของ
เด็กมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑN 

2.ร้อยละ 93 ของ
เด็กได้ช่ืนชม
ศิลปะดนตรี การ
เคล่ือนไหว และ
รักธรรมชาติ         

3.ร้อยละ 90 เด็กมี
วินัย รับผิดชอบ 
เช่ือฟัง ค าส่ังสอน
ของพ่อแม่ครู
อาจารย์            
4.ร้อยละ 90 เด็กมี
ความรู้พื้นฐาน
สมวัย            

5. ครูร้อยละ 92 มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

 6. ครูร้อยละ 95 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง  

1. เด็กร้อยละ  90 มี
น้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์  
2. เด็กร้อยละ 93 
ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
การเคล่ือนไหว และ
รักธรรมชาติ 
3 เด็กร้อยละ  90 มี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือ
ฟังค าส่ังสอนของพ่อ
แม่ครูอาจารย์  
4. เด็กร้อยละ90 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย  
5. ครูใช้เครื่องมือใน
การวัดและ
ประเมินผล
พัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย คิด
เป็นร้อยละ92 
6.ครูร้อยละ 95 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

บรรลุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

5. เด็กมี
พัฒนาการ
ครบท้ัง 4 
ด้านและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมี
ความสุข 

แผนงานจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 

1. ครูส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายท่ี
ดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน 
มีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 
มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนหลีกเล่ียงต่อ   
สภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบัติเหตุภัย 
และส่ิงเสพติด คิด
เป็นร้อยละ 85 

2. ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
ท่ีดี ร่าเริงแจ่มใส 
มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองมีความ
มั่นใจและ
แสดงออก 
ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
ช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การ

1. ครูส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายท่ีดี มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มี
ทักษะการเคล่ือนไหว
ตามวัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนหลีกเล่ียงต่อ 
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบัติเหตุภัย และส่ิง
เสพติด คิดเป็นร้อย
ละ 87 
2. ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจท่ีดี 
ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเองมีความ
มั่นใจและแสดงออก 
ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย ช่ืนชมศิลปะ 
ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 90 
 

บรรลุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เคล่ือนไหว และ
รักธรรมชาติ คิด
เป็นร้อยละ 85 

3. ครูส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านสังคม มี
วินัย รับผิดชอบ 
เช่ือฟังค าส่ังสอน
ของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตน
นับถือ คิดเป็น
ร้อยละ 85 
4. ครูจัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา 
สนใจเรียนรู้ส่ิง
รอบตัว ซักถาม 
อย่างต้ังใจ และรัก
การเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ 
ท่ีเกิดจากประสบ 
การณ์การ 
เรียนรู้ มีทักษะ
ทางภาษาท่ี

3. ครูส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้าน
สังคม มีวินัย
รับผิดชอบ เช่ือฟัง
ค าส่ังสอนของพ่อแม่ 
ครู  อาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
ประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
คิดเป็นร้อยละ 88 
 
4. ครูจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว 
ซักถาม 
อย่างต้ังใจ และรัก
การเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย มีทักษ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ 

 
 
 
 



 
40 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 85 
5. ครูจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัด 
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ี
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลคิด
เป็นร้อยละ 85 
  
6. ครูมีการจัด
ส่ิงแวดล้อมในเกิด
การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา คิด
เป็นร้อยละ 85 
   
7. ครูมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ 85 
  
 

คณิตศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 87 
5. ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 
89  
6. ครูมีการจัด
ส่ิงแวดล้อมในเกิด
การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 90 
7. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง คิดเป็น
ร้อยละ
90  
8. ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
ละ 90 
9. ครูจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจน คิดเป็นร้อย
ละ 86 



 
41 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

8. ครูมีวุฒิและ
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 85 
9. ครูจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 85 
10. ครูจัดแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา  คิด
เป็นร้อยละ 85 

 

10. ครูจัดแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึก 
ษา คิดเป็นร้อยละ 
87 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

6. ครูมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
จรรยาบรรณ
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

กิจกรรมวันครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการให้

ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามี

สว่นร่วมในการ

พฒันา

สถานศกึษา  

ร้อยละ 86 

2.มีการ

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายใน

สถานศกึษา

ระหวา่ง

สถานศกึษากบั

ครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรท่ี

เก่ียวข้องร้อยละ 

86 

3.ผู้ เรียนด าเนิน

ชีวิตอยา่งเรียบ

งา่ย พอเพียง  

ร้อยละ 86 

 

1.ร้อยละ 96 
ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันา
สถานศกึษา 

 
2. ร้อยละ 95 มีการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้

ระหวา่งบุคลากร

ภายในสถานศกึษา

ระหวา่งสถานศกึษา

กบัครอบครัว ชมุชน 

และองค์กรท่ี

เก่ียวข้อง 

3. ร้อยละ 89 มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศกึษา
ระหวา่งสถานศกึษา
กบัครอบครัว ชมุชน 
และองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 

 

 
 

บรรลุ 
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เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนาฯ) 

แผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

 โครงการ    
ซ.ศ. พอเพยีง 

1.บุคลากรครูร้อย
ละ 96 ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา     
2.บุคคลากรครู
ร้อยละ 86 เป็น
คนดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรมใน
ความเป็นครูอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

1.บุคลากรครูร้อยละ 
97 ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
2.บุคลากรครูร้อยละ 
97 เป็นคนดี มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในความ
เป็นครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุ  
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.

ท้ังหมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

1.1มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

176 210 84.00 1 0.84 1 ดีเย่ียม 

1.2มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 177 210 84.66 1.5 1.27 1.5 ดีเย่ียม 

1.3มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 176 210 84.00 1.5 1.26 1.5 ดีเย่ียม 

1.4หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

181 210 86.00 1 0.86 1 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1  5 4.23 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 แผนกปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    

มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์  ผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม   คือ   กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์    กิจกรรมสร้างสรรค์    กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม และเกม
การศึกษา   ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการด้านร่างกาย   มีสุขนิสัยท่ีดีและ
รู้จักการดูแลตนเอง  นอกจากกิจกรรมประจ าวันแล้วยังมีโครงการสุขภาพท่ีดีมีสุข  กิจกรรมเบิกบานยามเช้า  
และยังมีกิจกรรมกีฬาสีภายใน    มีการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี  อีกท้ังยังส่งเสริมให้เด็กมีอนามัยท่ีดี ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร  การล้างมือหลังเข้าห้องน้ า ส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน  คือ ทางกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  
มีการติดตามเพื่อประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษา                                                                   

             โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแผนกปฐมวัยมีผลการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก 6กิจกรรมคือ กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจังหวะ    กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง  และนอกจากกิจกรรมต่างๆประจ าวันแล้วทางโรงเรียนยังจัดให้มี
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โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่เด็ก เช่นโครงการสุขภาพดีมีสุข   กิจกรรมเบิกบานยามเช้า  
กิจกรรมกีฬาสีภายในและส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการช่ังน้ าหนัก /วัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน มีการ
ประสานความร่วมมือกับศูนย์สาธารณสุขท่ี 26 เพื่อให้ความรู้และเฝ้าระวังในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม
สุขภาวะทางโภชนาการ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กและครูท่ีสนใจ  ท้ังยังส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เช่นการล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังการรับประทานอาหาร และการล้างมือหลังการเข้าห้องน้ า 
 
วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีทักษะในการเคล่ือนไหว 
สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด โรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้ และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ มีการช่ังน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็กเป็นระยะ 
มีการสังเกตพฤติกรรมและประเมินพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ าเสมอ มีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม จัด
ท างานอนามัย และโภชนาการโรงเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจ าปี มีการจัดป้ายนิเทศรณรงค์เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา 
 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตน หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 ในระดับ ดีเย่ียม 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ถึงการหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และส่ิงเสพติด ควรท าให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
หลากหลายจากกิจกรรมนั้นมากขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน        ฝึกทักษะด้านดนตรี 
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มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.

ท้ังหมด 
ร้อยละท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

2.1ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 176 210 84.00 1 0.84 1 ดีเย่ียม 
2.2มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 172 210 82.00 1 0.82 1 ดีเย่ียม 

2.3ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 172 210 82.00 1 0.82 1 ดีเย่ียม 

2.4ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ 

183 210 87.00 1 0.87 1 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2  4 3.35 4 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
สถานศึกษา มีการจัดโครงการ /  กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  โดยได้

ด าเนินการโครงการอนุบาลน่าอยู่  ท่ีมีการจัดมุมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางอารมณ์      และจิตใจ  
เช่น มุมดนตรี  มุมศิลปะ    ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง    ร้องเพลงชาติ  
และออกก าลังกาย  ฟังนิทาน  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนรักดนตรีและศิลปะ  โดย
ผู้เรียนได้เรียนอิเล็กโทนทุกห้อง   ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันนอกสถานท่ี       ท้ังนี้การด าเนินการ
ต่าง ๆ    ท าโดยผ่านกระบวนการ PDCA    มีการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจ กล้าแสดงออก  มีจินตนาการ  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  รัก
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จักการรอคอย รู้จักให้อภัยเพื่อน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน   และช่ืนชม
ผลงานของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

วิธีการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานที่ 2 
โรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาความพร้อมท้ัง 4 ด้าน ใน

ด้านการแสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัยมีความสุข  ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และการร่วมกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงประจ าหน่วยพร้อมท า
ท่าทางประกอบเพลง  นักเรียนจะได้ในด้านดนตรีและการเคล่ือนไหว เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ  
ตลอดจนช่ืนชมศิลปะจากการจัดประสบการณ์โดยให้นักเรียนได้ท าชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้  และเก็บใส่
แฟ้มเก็บผลงาน  สนับสนุนด้านการรักธรรมชาติ นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการประเมินด้านอารมณ์จากก าร
พัฒนาการจากกิจกรรมบูรณาการ เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น 6 กิจกรรมหลักท่ีมีสมองเป็น
ฐาน และการพัฒนาเด็ก  โดยมีการเช็คพฤติกรรมด้านอารมณ์จากบันทึกหลังสอนสอดคล้องกับพัฒนาการ 4 
ด้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ไตร่ตรอง  พหุปัญญา  สิทธิเด็ก   
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ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีความร่าเริง แจ่มใส 
แสดง ออกถึงการยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนมีความช่ืนชมโดยแสดงความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีความสุขขณะท ากิจกรรมศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมดนตรี  มีความสุขกับ
การเคล่ือนไหวตามจินตนาการ  สนใจธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สรุปเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2  ในระดับดีเย่ียม 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการจัดแสดงผลงานในรูปแบบของ Project  approach อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักเรียน

ภูมิใจในผลงานและมั่นใจ กล้าแสดงออกต่อบุคคลอื่นมากขึ้น 
 
 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ท้ังหมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

3.1มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

176 210 84.00 2 1.68 2 ดีเย่ียม 

3.2มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 179 210 85.00 1 0.85 1 ดีเย่ียม 

3.3เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 176 210 84.00 1 0.84 1 ดีเย่ียม 

3.4ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

179 210 85.00 1 0.85 1 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3  5 4.22 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
เด็กระดับปฐมวัย  เป็นวัยที่สามารถท่ีก าลังเรียนรู้ส่ิงต่างๆได้ดี สามารถรักษาระเบียบวินัย เช่ือฟังค าส่ัง 

สอนของพ่อแม่ได้ดี เด็กระดับปฐมวัยได้รับการฝึกด้านระเบียบ  วินัย ความรับผิดชอบ  เช่ือฟังผู้ใหญ่  โดยการ
ฝึกให้เข้าแถวเรียงล าดับก่อน-หลัง  ฝึกเข้าแถวเมื่อซื้ออาหาร ด่ืมนม และรับยาสีฟัน  ฝึกให้เด็กมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  ไม่พูดโกหก  ไม่หยิบของตนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต  ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  รู้จักการเล่น 
และการเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่น การมีน้ าใจ  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อให้เด็กได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางแผนกปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมวินัย  ความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ คุณครู 
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ปลูกฝังให้เด็กได้มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานกับผู้อื่นได้ดี  จากการเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และสอนให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม และศาสนาท่ีตนนับถือตาม
โอกาสวันส าคัญต่างๆ 

 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน  
โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาทางด้านสังคมท่ีดี ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้ท่ีมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
มีจิตอาสา  รู้จักการให้และการแบ่งปัน สามารถประพฤติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้จากแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลักท้ัง 6 กิจกรรม  
รวมท้ังจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน  เป็นต้น 
          นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ท่ี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการกล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวในการอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยผ่านการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ  โดยจัดโครงการต่างๆ  เช่น กิจกรรมอบรม – โฮมรูม  กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่ – วันพ่อ , 
กิจกรรมวันเด็ก , กิจกรรมรณรงค์ความสะอาด (ประกวดห้องเรียน) , กิจกรรมร่วมด้วยช่วยสอน , กิจกรรม
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ , กิจกรรมทัศนศึกษา , กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจ  โครงงานฯ ,กิจกรรมหนูน้อย
คุณธรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
 

ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออก
ด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อ  แม่  ครู  อาจารย์  มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และประพฤติตนตามวัฒนธรรมได้
และศาสนาท่ีตนนับถือ   สรุปเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๓  ในระดับดี
เย่ียม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรักและการแบ่งปัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนในห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กเกิดความรักกัน ควรมีการระบุในสมุดบันทึกเด็กดีให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. 
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ท้ังหมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

4.1สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ 
และรักการเรียนรู ้

170 210 81.00 1 0.81 1 ดีเย่ียม 

4.2มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้

174 210 83.00 1 0.83 1 ดีเย่ียม 

4.3   มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 176 210 84.00 1 0.84 1 ดีเย่ียม 

4.4มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

170 210 81.00 1 0.81 1 ดีเย่ียม 

4.5มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 174 210 83.00 1 0.83 1 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4  5 4.12 5 ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย จักการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย ซึ่งมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการส่ือสาร มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มี
นิสัยรักการอ่าน สนใจในส่ิงต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง มีความสามารถ
ในการคิดท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อน าไปสู่การสาร้างสรรค์ได้ตามวัย นอกจากกิจกรรมประจ าวันแล้วยัง
มียังมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Intensive English 
program (IEP) การเรียนรู้ภาษาจีน โครงการบูรณการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach โครงการ
สุขภาพดีมีสุข กิจกรรมเบิกบานยามเช้าและกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในเฟื่องฟ้าเกมส์ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ โครงการหนูน้อยสมองไว กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง การด าเนิ นการท่ี
กล่าวมานี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างดี 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางสติปัญญาจากการฝึกให้
นักเรียนได้รู้จักค้นหาความรู้จากส่ิงต่างๆ  รอบตัว  จากการน านักเรียนไปทัศนศึกษา  นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  รู้จักซักถามในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลตามวัย  รวมถึงโรงเรียนมีการจัดแหล่ง
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เรียนรู้ภายในให้นักเรียนได้ศึกษาตลอดเวลา  การจัดมุมหนังสือ  มุมของเล่นในห้องเรียนเพื่อประสานระหว่าง
บ้านและโรงเรียนได้มีการให้ผู้ปกครองยืมกลับไปอ่านและเล่นกับบุตรหลานท่ีบ้าน  นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานตามสาระ 4 สาระท่ีควรรู้ในหลักสูตร  นักเรียนรู้จักบอกลักษณะ คุณสมบัติความ
เหมือน  ความแตกต่าง  การจ าแนกประเภท  จัดหมวดหมู่และบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
เล่นโดยผ่านห้องบ่อบอล  กิจกรรมวันวิชาการภายใน – ภายนอก    กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมหนูน้อย
สมองไวระดับปฐมวัย  อีกท้ังนักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาในการส่ือสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วย
ภาษาพูดจากกิจกรรมนักข่าวเยาว์วัย  เป็นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของเด็กได้อย่างเท่ียงตรง  
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้เหมาะสมกับวัย  มีการจัดให้นักเรียนได้เลือกท าโครงงานทุกห้องเรียน  
และในระดับปฐมวัยปีท่ี 3  มีการศึกษาส่ิงท่ีสนใจร่วมกับเพื่อนในการศึกษานอกสถานท่ีในกิจกรรมทัศนศึกษา
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต  ค้นคว้าในข้อสงสัย  ถามในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้  มีการคาดคะเน
ค าตอบ  ออกแบบวิธีการหาความรู้  ลงมือท า  การวัดขนาดต่างๆ  สุดท้ายบันทึกผลการเรียนรู้และน าเสนอ
ข้อมูลจากส่ิงท่ีท ากิจกรรม 
 

ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์รอบตัว  มีทักษะทางภาษาในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  จากการสะท้อนออกมาจากความคิด  
ความรู้สึกภายในของนักเรียน  โดยมีกระบวนการจัดท าโครงงาน  เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทาง
กระบวนการในการสังเกต  ส ารวจ  ในข้อสงสัย  ต้ังค าถามในส่ิงท่ีอยากรู้รวมถึงคาดคะเนค าตอบ  ออกแบบ
วิธีการหาความรู้  ลงมือท า  คิดค านวณจากการวัดขนาดของส่ิงต่างๆ  ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์  บันทึก
การเรียนรู้และน าเสนอข้อมูลท่ีได้อย่างชัดเจน  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ในระดับดีเย่ียม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีความสนใจอยากเรียนรู้

ส่ิงรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เด่นชัดมากขึ้น  และมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการ
เคล่ือนไหวและสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีรายละเอียด  มีความแปลกใหม่มากขึ้นจากการท างานประดิษฐ์ 
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ด้านท่ี  2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน ครู 

ท่ีอยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน ครู
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

5.1ครูเขา้ใจปรชัญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

12 14 83.50 
2 

1.67 2 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

12 14 84.50 

2 

1.69 2 ดีเย่ียม 

5.3ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 

11 14 81.50 2 1.63 2 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

11 14 82.00 2 1.64 2 ดีเย่ียม 

5.5ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง 

11 14 81.00 
2 

1.62 2 ดีเย่ียม 

5.6ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

11 14 82.00 
2 

1.64 2 ดีเย่ียม 

5.7ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

12 14 84.00 2 1.68 2 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 13 14 86.00 2 1.72 2 ดีเย่ียม 

5.9ครูมีวฒุิและความรูค้วามสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

10 14 80.00 2 1.60 2 ดีเย่ียม 

5.10 ครจูัดท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรอง
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

11 14 81.00 2 1.62 2 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5  20 16.51 20 ดีเยี่ยม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
  คุณครูแผนกปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน  การจัดประสบการณ์ สามารถจัดท าแผนการจัด
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ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา  โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ครูเข้า
รับการอบรมการใช้ส่ือและเทคโนโลยีส าหรับเด็กท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ 
และจัดส่ิงแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็ก และผู้ปกครอง ครูน าผลงานของเด็กมาจัดท าสารนิทัศน์และไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
คุณครูปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ  ด้วย
ความมุ่งมั่น  ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้คณะครู/ผู้ช่วยครู/เจ้าหน้าท่ีพัฒนาจากการอบรม  สัมมนา  เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจในปรัชญา หลักการของสถานศึกษา  ด้วยความมุ่งมั่น  ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาความสามารถ  
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยและสาระท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการคุณค่าพระวรสารมาจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  มี
การบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวกและใช้ส่ือท่ีผลิตเองรวมถึงส่ือเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม
กับวัย  การใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน  การใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนา การ
นักเรียนหลากหลาย  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์รวมถึงปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีพัฒนาการท่ี
ดีขึ้น  การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู  นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึง
ครูมีวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  ตลอดจนสามารถจัดท าสารนิทัศน์เพื่อพัฒนานักเรียน
ได้ 

 

ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/ผู้ช่วยครู/เจ้าหน้าท่ีจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  ถ้าไม่จบส่งเสริมให้ศึกษาต่อจนจบในระดับปริญญาตรี  และมีการรส่งบุคลากรในระดับปฐมวัยเข้าร่วม
ในการอบรม  สัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายรวมถึงการพัฒนาส่ือสารสอนลงในหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วย
การเรียนรู้แต่ละวัน/สัปดาห์/ภาคเรียน/ปี  รวมถึงการประเมินพัฒนาการนักเรียนอย่างเด่นชัดท้ังด้าน
รายบุคคลและกลุ่มตามอัตลักษณ์+พัฒนาการ 4 ด้านนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร  มีการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนโดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท่ีมีลักษณะเชิงบวกและให้ก าลังใจเกื้อกูล  การสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน  มีการผลิตส่ือและพัฒนาส่ือตามหน่วยการสอน
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จากของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน  มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน  รวมถึงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีพื้นท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมภายใน-นอก  มุมต่างๆ  ในห้องเรียนเสริม
พัฒนาการ  4  ด้าน  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนจากการส่งแบบบันทึกพฤติกรรมให้นักเรียนทุก
สัปดาห์  มีการให้ค าแนะน าผู้ปกครองถึงการช่วยปรับพฤติกรรมนักเรียนท้ังท่ีบ้านและโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
นักเรียนในอนาคต  โดยรักนักเรียนเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 5  ในระดับดีเย่ียม 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนมีการให้ครูร่วมคิดวิเคราะห์แบบรายงานและส่งเสริมครูในการจัดท าสารนิทัศน์ท่ีชัดเจน และ

น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการน าผลการใช้ส่ือมาปรับปรุงคุณภาพส่ือให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

6.1ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

3.00 3 3.00 3 ดีเย่ียม 

6.2   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3.00 3 3.00 3 ดีเย่ียม 

6.3ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

3.00 
3 

3.00 
3 

ดีเย่ียม 

6.4ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.00 3 3.00 3 ดีเย่ียม 

6.5ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.00 3 3.00 3 ดีเย่ียม 

6.6ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

3.00 
3 

3.00 
3 

ดีเย่ียม 

6.7เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

1.89 2 1.89 2 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 18.45 20 18.45 20 ดีเยี่ยม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
               ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบ  
นักเรียนมีการไหว้ท่ีสวยงามตามวัฒนธรรมของโรงเรียน ผู้บริหารยังส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและยังเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  และเป็นผู้น าทางวิชาการการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานต่างๆในด้านวิชาการและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาตนโดยการอบรม / ศึกษาดูงาน /เข้ารับการสัมมนา เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การ
อบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อน าส่ิงท่ีได้รับมาขยายผลอย่างมีเป้าหมายผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท่ัว
ท้ังสถานศึกษา   ร่วมก าหนดเป้าประสงค์  พันธกิจและตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน  มีการประเมิน ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะแต่ละฝ่ายในการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยการให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ผู้บริหารยังได้สร้างแรงจูงใจท่ีดีเพื่อให้บุคลกรได้ท างาน
อย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร และนักเรียน จากผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  บุคลากรทุกฝ่าย  
ผู้ปกครอง นักเรียนชุมชนเกิดความพึงพอใจการบริหารท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เข้าใจหลักการจัดศึกษาปฐมวัย ให้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ และ การจัดการให้ค าปรึกษา แนะน า และเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา พร้อมท้ังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่องมีการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
มีการลงนามประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาช่วยพัฒนา
บุคลากรและการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการของผู้เรียน  มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาสะม
กับความสามารถของผู้เรียน 
 
ผลการพัฒนา 
 จากการท่ีผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ท า
ให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุม มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ส่งผลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างไร ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6 ในระดับดี
เย่ียม   
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และต่อเนื่อง 
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนมีการขับเคล่ือน
นโยบายต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนก้าวทันกระแสโลกอย่างเป็นรูปธรรม 

 
มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.32 4 3.32 4 ดีเย่ียม 

7.2มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3.34 4 3.34 4 ดีเย่ียม 

7.3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3.30 4 3.30 4 
ดีเย่ียม 

7.4   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 

3.31 4 3.31 4 
ดีเย่ียม 

7.5จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

3.29 4 3.29 4 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 16.56 20 16.56 20 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
แผนกปฐมวัยโรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้อง 

เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยตาม
โครงสร้างการบริหารงานในระบบ โดยการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายตามขอบข่ายของงานอย่างชัดเจนโดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลลากรทุกคน  
           นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ 

ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิฯ  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  วัน 

เข้าพรรษา และกิจกรรมวันฉลองวัดซางตาครู้ส เป็นต้น   มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องน้ า ห้องเรียน 

และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  อีกท้ัง 

ยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเป็นเด็กประจ าทุกปีเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย และมีระบบการ 
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ลงช่ือรับเด็กเพื่อป้องกันการสูญหาย อีกด้วย 

วิธีการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานที่ 7 
โรงเรียนมีระบบในการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและเข้าใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง

ชัดเจน มีการด าเนินงานแบบPDCA อย่างเป็นระบบเป็นท่ียอมรับต่อสถานศึกษาอื่นๆท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ตลอดท้ังปี
การศึกษา 
 

ผลการพัฒนา 
 มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง  ไตร่ตรอง  ซึ่งสิ่งน้ีจะมีการบูรณาการสู่
แผนการจัดประสบการณ์ลงสู่ผังนโยบายซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
การพัฒนาหลักสูตรควรมีความต่อเน่ืองตามผังนโยบายให้มากยิ่งข้ึน 

 
มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนท่ี

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

8.1ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 0.97 1 0.97 1 ดีเย่ียม 
8.2จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

0.97 
1 

0.97 
1 

ดีเย่ียม 

8.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการ 
0.97 1 0.97 1 

ดีเย่ียม 

8.4ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
0.48 0.5 0.48 0.5 

ดีเย่ียม 

8.5น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก       
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

0.46 0.5 0.46 0.5 ดีเย่ียม 

8.6จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายใน                                            

0.96 1 0.96 1 
ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 4.81 5 4.81 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
          โรงเรียนมีก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  มีการจัดท ารายงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA มี
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การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและยังส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันในการเข้ารับการอบรม ในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน   
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 
 โรงเรียนมีคณะกรรมการ ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด าเนินงานตาม
โครงสร้างบริหาร มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกปี และจัดท าเป็นรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมิน 
 

ผลการพัฒนา 
จากการบริหารจัดการติดตามตรวจสอบ และโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา พร้อมท้ังน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 8  ในระดับ  ดีเย่ียม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูรู้จริง 
ชัดเจน และกระตือรือร้นในการรับการประกันคุณภาพท้ังภายใน และภายนอกตลอดเวลา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การแสดงความสามารถทางสุนทรียภาพ 
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ด้านท่ี  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

9.1   เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

2.06 2.5 2.06 2.5 ดีเย่ียม 

9.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.08 2.5 2.08 2.5 
ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 4.14 5 4.14 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาให้

นักเรียนมีพัฒนาการท้ังครบโดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการ / งาน / 
กิจกรรม ผลการรายงานประจ าปี  , ปฏิทินปฏิบัติงาน , หลักสูตรสถานศึกษา , โครงการติดตามและพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น , รายงานสรุปผลประเมินโครงการส่ือสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนและแหล่ง
เรียนรู้ , รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเสริมหลักสูตร ระดับปฐมวัย , รายงานสรุปผลการประเมินงาน
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ , รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหนูน้อยอัจฉริยะระดับปฐมวัย 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 

โรงเรียนมีวิธีการ  แนวทาง  และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีปรับปรุงในปีการศึกษา 2554 จัดท าโดย
คณะครูระดับปฐมวัยให้คิดวิเคราะห์ร่วมกับสถาบันวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ท้องถิ่น  เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงประชาคมอาเซียน  และมีการน าหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงไปให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตรวจสอบ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมอนุมัติให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง มีการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน  มีการพัฒนาการจัดประสบการณ์ในการท าโครงการ
ร่วมด้วยช่วยสอนเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  งานสัปดาห์วิชาการภายใน – ภายนอก
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  เข้ามาร่วมงานวิชาการภายใน  และจัดแข่งขันวิชาการภายนอกมี
โรงเรียนในกลุ่มสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมาร่วมและโรงเรียนใกล้เคียง 
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ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล  ธรรมชาติและการเรียนรู้ของนักเรียน
ตามหลักสูตรปี 2546  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น  สนองการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโครงการร่วมด้วยช่วยสอน    เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความสุขในการเรียนรู้  เกิดทักษะท่ีหลากหลายและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  รวมท้ังการปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนมีกระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยมีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เกิดความตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมถึงการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับนักเรียน
ในการท าใบงานและส่งสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนทุกสัปดาห์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานระดับปฐมวัย
ทุกเดือน  และส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นงานวันแม่  สัปดาห์
วิชาการภายใน  งานวันรับวุฒิบัตรปฐมวัยปีท่ี 3 ( บัณฑิตน้อย )  โรงเรียนจัดส่ิงท่ีจ าเป็น  เอื้อประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนานักเรียนท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยมีการจัด
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเด่นชัด  เพื่อครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเต็มศักยภาพ    ส่งผลให้แนวการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 ในระดับดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนมีวิธีการ  แนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  รวมท้ังมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและโรงเรียนจะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์         การฝึกทักษะการแสดงออก 
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ด้านท่ี  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

10.1  จัดโครงการ  กจิกรรมทีส่่งเสริมให้เด็กบรรลุ 

ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 

2.62 3 
 

2.62 3 
ดีเย่ียม 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1.77 2 1.77 2 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10 4.39 5 4.39 5 ดีเย่ียม 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 
             โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และเป็นสุข ดังนี้   
จัดท าแผนกลยุทธ์ , จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีกิจกรรมดังนี้   กิจกรรมหน้าเสาธง , กิจกรรมอบรม โฮมรูม , วัน
ส าคัญทางศาสนาเช่น วันแม่พระบังเกิด , วันคริสต์มาส และวันอาสาฬหบูชา– วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
, วันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันแม่, วันลอยกระทง วันสงกรานต์ , กิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต , 
งานมอบรางวัล นักเรียนท่ีมีพัฒนาการตามอัตลักษณ์นักเรียนดารสมุทร ระดับปฐมวัย , โครงการหนูน้อยนักพัฒนา 
ระดับปฐมวัย ,หลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษา , โครงการติดตามประเมินและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 
, งานทะเบียนและประเมิน ผลการเรียน ระดับปฐมวัย , กิจกรรมหนูน้อยสมองไว , กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ , 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร , 
กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต , กิจกรรมวันส าคัญของชาติ/วันส าคัญทางศาสนา ,  
กิจกรรมสมาธิยามเช้า , กิจกรรมประจ าวัน / ๖ กิจกรรมหลัก , กิจกรรมร่วมด้วยช่วยสอน , งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน ระดับปฐมวัย , งานพฤษศาสตร์ ระดับปฐมวัย , โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ,  โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลงานรับรองบุคลากรต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน ในระดับปฐมวัย 
 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 
              โรงเรียนมีวิธีการ และ แนวปฏิบัติ ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 



 
61 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงาน โครงการ กิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมายของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา มีการประชุม อบรมสัมมนา จัดปฐมนิเทศ จัดท าเอกสารแผ่นพับ 
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาอบรมบุคลากรทุกฝ่าย ด าเนิน โครงการ กิจกรรม ตามแผน 
ปฏิบัติงานประจ าปี มีการประชุมก ากับติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ ก็การสรุปผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 
 จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยสอน ได้เชิญบาทหลวง และนิมนต์พระภิกษุมาให้การ 
อบรมแก่นักเรียน เมื่อส้ินปีการศึกษาผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ร่วมสรุปประเมินงาน 
ประจ าปี วิเคราะห์จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาเพือ่น ามาพัฒนากระบวนการท างานในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงาน โครงงาน กิจกรรมบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายส่งผลให้ผู้เรียน 
เป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข  สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเห็นได้จากจ านวนนักเรียน 
ท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นว่าเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นดี  
มีคุณธรรมน าความรู้  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรเพิ่มแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกระบวนการท่ีหลากหลายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ 
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน งาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการ 
ศึกษาปฐมวัยเป็นการวางรากฐานท่ีมีคุณภาพมั่นคงยั่งยืนให้แก่อนาคตของชาติ 
 

 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ 11  การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนท่ี
ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

11.1จัดโครงการ กิจกรรมสง่เสริมสนับสนุน 

ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.48 3 2.48 3 

ดีเย่ียม 

11.2ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1.65 2 1.65 2 ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11 4.13 5 4.13 5 ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยให้การศึกษาตามแนวทางเรียนรู้ ท้ังเด็กชาย-หญิงเพื่อให้
ความรู้ตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็นคนดี ซื้อสัตย์ รักความสะอาด มารยาทงาม สร้างคนให้มี



 
62 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

คุณธรรม มีความรู้จากการสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะพื้นฐานพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญาสมวัยและความรู้พื้นฐาน  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ี
แวดล้อมตัวเด็ก เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับส่ิงต่างๆรอบตัว มีการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการหนูน้อยสมองไว โครงการสุขภาพดีมีสุข และกิจกรรมการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ด้วย  Storyline  Approach เพื่อให้เห็นความส าคัญของการท าความดี เข้าใจผู้อื่น รับรู้ รับ
ฟังเรื่องราวต่างๆได้ 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11 
             เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและตอบสนองนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
สถานศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคุณค่าทางศาสนา และวัฒนธรรม โดยคณะ 
กรรมการสถานศึกษารับทราบและเห็นชอบ ผู้บริหารได้แต่งต้ังคณะกรรมการจากฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้เรียนและฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้ด าเนินงานร่วมกันมีการประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
ก ากับ ติดตาม สรุปประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวระดับปฐมวัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษาในภาค 
เรียนท่ี 1 และรณรงค์ต่อเนื่องในภาคเรียนท่ี 2  ด้วยจิตตารมณ์มหาพรตของคาทอลิก โดยการน าคุณค่าจิตตารมณ์ 
ของท้ังสองเทศกาล อันได้แก่ การลด  ละ เลิก และ แบ่งปันผู้อื่น มาให้การอบรมหน้าเสาธง อบรมในช่ัวโมงโฮมรูม 
 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา และจิตตารมณ์มหาพรต ต้ังกล่องรับปัจจัยท่ีได้จากการลด ละ เลิก  
เพื่อน าไปแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
 
ผลการพัฒนา 
           จากการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต บุคลากรได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ท าบุญ 
ตักบาตรได้ฝึกปฏิบัติ ลด ละ เลิก ตามช่วงวัยของตน  จากการรณรงค์ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรแบ่งปันมากข้ึนไม่ว่า 
จะเป็นปัจจัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  หรือส่ิงของช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบมหาอุทกภัย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้แก่สังคมด้วยกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ออกก าลังกายร่วมกัน และมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
ต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 11 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษามีงาน โครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ด้วยการสร้างทักษะชีวิต
เสริมภูมิคุ้มกันจิตใจ ด้วยนโยบายการให้การศึกษาอบรมเน้นคุณธรรมน าความรู้โดยน าเอาคุณค่าพระวรสาร 
(อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมสิทธิมนุษยชนเข้ามาสู่
กระบวนการจัดการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันในทุกระดับช้ัน พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม เช่นการออกไปเก็บขยะบริเวณ
ชุมชน 



 
63 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560  

 
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 

คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5 4.50 ดีเย่ียม 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 0.84 ดีมาก 
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1.5 1.35 ดีมาก 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5 1.40 ดีมาก 
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย  
       และ ส่ิงเสพติด 

1 0.89 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.92 ดีเยี่ยม 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 1 0.98 ดีเย่ียม 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 1 0.98 ดีเย่ียม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 1 0.98 ด้ียี่ยม 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 2 1.98 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.88 ดีเยี่ยม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู  
      อาจารย์ 

2 1.96 ดีเย่ียม 

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 1 0.95 ดีเย่ียม 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 0.98 ดีเย่ียม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 1 1.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.46 ดีเยี่ยม 
4.1 สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการ 
      เรียนรู้ 

1 0.89 ดีเย่ียม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก 
       ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1 0.88 ดีเย่ียม 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 1 0.89 ดีเย่ียม 

4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 0.88 ดีเย่ียม 

4.5มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

1 0.92 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 18.20 ดีเยี่ยม 

 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
 ประสบการณ์ 

2 1.82 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การ
เรยนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

2 1.82 ดีเย่ียม 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 2 1.82 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

2 1.82 ดีเย่ียม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

2 2.00 ดีเย่ียม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

2 2.00 ดีเย่ียม 

5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 2 1.64 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 2 1.82 ดีเย่ียม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

2 1.64 ดีเย่ียม 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 

2 1.82 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

20 19.89 ดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 3.00 ดีเย่ียม 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

3 3.00 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการ 

3 3.00 ดีเย่ียม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3 3.00 ดีเย่ียม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

3 3.00 ดีเย่ียม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 3.00 ดีเย่ียม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2 1.89 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 18.45 ดีเยี่ยม 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 4.00 ดีเย่ียม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 3.50 ดีเย่ียม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกาปฐมวัย 

4 3.45 ดีเย่ียม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

4 4.00 ดีเย่ียม 

7.5 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 3.50 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

5 4.60 ดีเยี่ยม 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1.00 ดีเย่ียม 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 1.00 ดีเย่ียม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
 

1 0.60 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 0.50 ดีเย่ียม 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

0.5 0.50 ดีเย่ียม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

1 1.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 4.00 ดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

2.5 2.00 ดีเย่ียม 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภ่ายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.5 2.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5.00 ดีเยี่ยม 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

3 3.00 ดีเย่ียม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 5.00 ดีเยี่ยม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3 3.00 ดีเย่ียม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 2.00 ดีเย่ียม 
รวมคะแนนที่ได้ 100   

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ได้คะแนน    93.90  คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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4. ผลการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 56 85.71 14.29 - 

2 .ด้านอารมณ์-จิตใจ 56 100 - - 

3.ด้านสังคม 56 94.64 5.36 - 

4. ด้านสติปัญญา 56 76.79 23.21 - 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 72 93.06 6.94 - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 72 98.61 1.39 - 

3.ด้านสังคม 72 100 - - 

4.ด้านสติปัญญา 72 81.94 18.06 - 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย 71 97.18 2.82 - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 71 98.59 1.41 - 

3 ด้านสังคม 71 95.77 4.23 - 

4. ด้านสติปัญญา 71 95.77 4.23 - 

 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลกัการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
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บทที่ 3 
สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา(ในแต่ละด้านสามารถเขียนได้มากกว่า 3 ขอ้) 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

จุดเด่นของสถานศึกษา   

ด้านครู 

1. จัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 

2. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 

3.  สามารถบูรณาการส่ือการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

4.  รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 

5.  วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.  น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 

7.  ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 

8.  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 

9.  ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนท่ัวถึง 

10. น ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ 

11. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 

12. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 

13. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

14. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

15. มีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขยัน อดทน เสียสละ 

16. เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 

17. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 

18. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

19. ครูมีจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้   มีจิตส านึกของความเป็นเจ้าของ 

ด้านผู้บริหาร 

1.  มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

2.  มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
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3.  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

4.  มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ท้ังด้านวิชาการ และการบริหาร 

5.  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 

6.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

7.  มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 

8.  มีคุณธรรม จริยธรรม 

9.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

10. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

11. ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

12. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 

13. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 

14. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

16. มีความเป็นประชาธิปไตย 

17. ตระหนักถึงการพฒันาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 

1.  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

2.  มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 

3.  มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 

4.  มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 

5.  มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 

6.  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 

7.  ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะท่ีดี 

8.  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

9.  ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 

10. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ช่ืนชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

12. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
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14. มีความรู้ทักษะเบ้ืองต้น มีทักษะในการท างาน 

15. มีทักษะการวิเคราะห์/การส่ือความ 

16. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

17. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท างานเป็นทีม 

18. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 

19. มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ ์

20. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 

1.  ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

2.  การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 

3.  จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 

4.  เปิดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.  มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 

6.  มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 

7.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8.  มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

9.  มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 

10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

11. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 

12. ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 

13. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 

14. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

15. การจัดประสบการณ์เหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 

16. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการจัดประสบการณ์ 

17. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 

18. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

19. จัดกิจกรรมท่ีสร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 

20. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับปฐมวัย 

21. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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22. มีทรัพยากร ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 

23. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

24. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

25. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

26. มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 

27. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 

28. มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

29. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 

30. อาคารเรียน/ห้องประกอบการ/ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

2.   จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

จุดควรพัฒนา 

ด้านครู 

1. การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง  

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 

4.  ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 

5.  สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 

6.  พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 

7.  น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 

8.  จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 

9.  การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการ 

    เรียนการสอนเป็นรายบุคคล 

10. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 

11. ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการสอนใช้เอง  

ด้านผู้บริหาร 

1.  น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 

2.  การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 

3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 

4.  การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
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ด้านผู้เรียน 

1.  จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 

2.  ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 

3.  ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4.  มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 

5.  ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยท่ีดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 

7.  ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 

8.  ความอดทน อดกล้ัน/ท างานจนส าเร็จ 

9.  การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 

10. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 

ด้านสถานศึกษา 

1.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.  การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.  พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 

5.  การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 

6.  การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 

7.  การจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 

8.  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

9.  พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 

11. จัดให้มีศูนย์วิทยาการท่ีส่งเสริมองค์ความรู้ 

12. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 

13. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

14. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 

15. ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา 

     ค้นคว้า 
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3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านครู 

1.  การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเช่ียวชาญ 

2.  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

3.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

4.  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/ 

     เน้นการสอนบทบาทสมมติ 

5.  ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ 

6.  พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ 

7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 

8.  ส่งเสริมด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

9.  ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 

10. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

11. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านผู้บริหาร 

1.  จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 

2.  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3.  ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 

4.  ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 

3.  จัดท าบันทึกความดี 

4.  ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

5.  ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดี 

7.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 

8.  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้ 
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9.  ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 

10. ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

11. ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 

13. สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ตามระดับพัฒนาการระดับ  อ.1-อ.3 

14. วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

15. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

16. น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

17. น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

18. มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 

19. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

20. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ท่ัวถึง 

21. ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 

22. ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 

23. ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

24. น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 

25. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

26. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

4.   ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

ความต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านครู 

1.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

2.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 

3.  ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 

4.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีถูกต้อง 

5.  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.  ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

7.  การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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ด้านผู้บริหาร 

1.  การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการท่ีดี 

2.  ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 

3.  การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

ด้านผู้เรียน 

1.  การฝึกฝนด้านการคิด 

2.  ความกล้าแสดงออก 

3.  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 

4.  การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 

5.  ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 

6.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

7.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 

8.  ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 

1.  การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู 

2.  การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3.  วิทยากรท่ีให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 

4.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

5.  ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  การให้ค าปรึกษา แนะน า/นิเทศ 

7.  ข่าวสารทางการศึกษา 

8.  การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 

9.  การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เดก็มีพฒันาการด้านร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เดก็มีพฒันาการด้านสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เดก็มีพฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และ

วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ 
 

ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ี ท่ี  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน  รกัษา
มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรปูการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ดีมาก 
สรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   ๙๒.๐๐ คะแนน 

 มีคณุภาพระดบั ดีมาก 

การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีข้ึนไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี    ใช่    ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรงุหรือต้องปรบัปรงุเร่งด่วน   ใช่    ไม่ใช่ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 



 
77 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ :ระดบัปฐมวยั  

ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๑ เดก็มพีฒันาการด้านร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์และจติใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ เดก็มพีฒันาการด้านสตปิญัญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตวับ่งชีท้ี ่๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิส ัยทัศน์ พันธกิจ และ

วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
ของสถานศกึษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ 
 

ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาท                
 ของสถานศกึษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ 
 

ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๒  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 
๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ 

 
ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๒   ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รกัษา

มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ 
 

ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๓  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

   

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๔  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกนัคณุภาพภายใน    

กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ดมีาก 
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ค ำส่ังโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ 

ที่ ซศ.4 / 2561 
  เร่ือง  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมนิคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

***************************** 
 ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พทุธศกัราช 2542 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545)  มาตรา 
48ก าหนดให้สถานศกึษาจดัท ารายงานคณุภาพการศกึษาประจ าปีเสนอต่อหนว่ยงานต้นสงักดั  หนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันัน้เพื่อให้การจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศกึษา 2560  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอแตง่ตัง้คณะกรรมการในการด าเนินงาน  ดงันี ้
ประธำนที่ปรึกษำ 
เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา  ประธานท่ีปรึกษา 
1.คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมลู  
   มีหน้าท่ีจดัเก็บข้อมลูตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบของแตล่ะมาตรฐานสรุปเป็นเอกสารรายงานผล
การด าเนินการประเมินรวบรวมสง่ฝ่ายจดัพิมพ์จดัท ารูปเลม่ ประกอบด้วย 
ระดับปฐมวัย 

1. นางสาวชนิดา  ณ นคร    
2. นางสาวปิยะดา  คล้อยเขษม   
3. นางสาวปัทมกร  รัตนกสกิร   
4. นางบุษกร  เละประยรู   
5. นางสชุาดา  น้อยสอาด   
6. นางสาวพีรดา  ชยัวราสวสัด์ิ 
7. นางสาวอญัชล ี  โมอ่อน 

ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
1. นายอนนัต์  ใจเอือ้ย 
2. นางสาวปราถนา  กรานแก้ว 
3. นางสาวกิตติยา  สตัยวนิช 
4. นางมณีรัตน์  ชยัรัตนะ 
5. นางอรวรรณ  ป่ินเพ็ชร์ 
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6. นางธนพรรณ  มงคลสกลุฤทธ์ิ 
7. นางบุษรา  ผดุผอ่ง 
8. นางดวงกมล  แสงอุไร 
9. นางสาวนยันา  วฒุิไล 
10. นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
11. นางปานทิพย์  ใจเอือ้ย 
12. นางสาวนารี  นกัป่ี 
13. นางวนัดี  พว่งจาด 
14. นางสาวนวลจนัทร์ สดีอกบวบ 
15. นางสมลกัษณ์  บุญเพชร 
16. นางสาวจีรนนัท์  เทียนประเสริฐ  
17. นางจริน   นิยมจ้อย 

2.คณะกรรมกำรจัดระบบข้อมูล 
    มีหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลูจากคณะกรรมการเก็บข้อมลู และกรอกลงในระบบ 
     1. นางจริน   นิยมจ้อย 
     2.นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
     3.นางสาวเกียมจิต  วงษาพดั 
     4. นางอรวรรณ  ป่ินเพ็ชร์ 
3.คณะกรรมกำรจัดพมิพ์เอกสำร   
  มีหน้าท่ีพิมพ์เอกสาร พิสจูน์อกัษร ออกแบบปกและจดัท ารายงานเป็นรูปเลม่ เพื่อจดัสง่รายงานผล
ให้หนว่ยงานตนัสงักัด 

1. นางจริน  นิยมจ้อย 
2. นางสาวปนสัยา  ใจเอือ้ย 
3. นางสาวสกุญัญา โกมารพิมพ์ 
4. นางวนัดี  พว่งจาด 

ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
                สัง่ ณ  วนัท่ี    3   เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2561 
 
 
                           ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                                                 ผู้อ านวยการ 



 
80 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 
                                        บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรยีนซางตาครู้สศึกษา 

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

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่  7 
เมษายน  พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

 
 

ลงชื่อ 
              ( บาทหลวงสมศักดิ์  ธิราศักดิ์ ) 

              ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ 
            ( นางสาวจิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียน  
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 -  ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ตังอย่างหนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


