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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา ที่ตั้ง 144/1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 02-4666912โทรสาร 024657009 e-mail sc.ac.santacruz@gmail.com website www.sc.ac.th
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2498
1.3 เปิดสอนระดับ อนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
1.4 เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๒๘ ตารางวา
1.5 เขตพื้นที่บริการ
 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3
 สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกาลังของประเทศเพราะ
หากเยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์ม เสงี่ยมร่วมสมุห์ จึงได้
ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง มี ๖
ห้องเรียน สร้างบนเนื้อที่๒ ไร่ ๓๒๘ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ใช้
เวลาสร้าง ๔ เดือน เปิดทาการสอนวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๔๙๘ โดยมีนางลมัย รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการ
และครูใหญ่ จานวนนักเรียนเริ่มแรก ๒๕๘คนตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเปิดทาการสอนมาตั้ง แต่ปี พ.ศ.
๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบันย่อมเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมว่านักเรียนซางตาครู้สศึกษาสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านวิชา ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และมีคุณธรรมประจาใจ
สามารถประสบความสาเร็จในวิชาชีพอย่างสง่างามโรงเรียนยึดมั่นต่อภาระหน้าที่ที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมี
คุณภาพ และมีพื้นฐานที่ดีสาหรับพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีความรับผิดชอบ
ความเสียสละ รักสันติ มีคุณธรรม และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสืบไป
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โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 7 ฝ่าย 1 แผนก ได้แก่ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ( แผนกปฐมวัย ) ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียน
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พระสงฆ์จิตตาภิบาล
ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

สมาคมศิษย์เก่าฯ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- งานอภิบาล
- งานแพร่ธรรม
- งานศาสนสัมพันธ์
- งานส่งเสริมอัตลักษณ์
และสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานห้องสมุด
- งานสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียน
จริยธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- งานสวัสดิภาพผู้เรียน
- งานแนะแนว
- งานระดับชั้น
- งานสัมพันธ์ชุมชน

-

- งานสรรหา
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานประเมิน
บุคลากร
- งานสวัสดิการ

- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานสารสนเทศ
- งานวิจัยและพัฒนา

- งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
- งานโภชนาการ
- งานอนามัย
- งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
- งานครุภัณฑ์
- งานประชาสัมพันธ์

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานทะเบียนและสถิติ
งานยานพาหนะ

แผนกปฐมวัย
- งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานส่งเสริมสื่อและนวัตกรรม

1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีคุณธรรม นาไปสู่ความสาเร็จ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพ
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ครู แ ละผู้ เ รี ย นโดดเด่ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมฉลาดล้ าสุ ข ภาวะมี ทั ก ษะชี วิ ต บนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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พันธกิจ
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เป้าหมาย
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิก
การศึกษาด้วยบรรยากาศคาทอลิกหมายถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการ
ทางการศึกษา ทาหน้าที่ถ่ายทอด และพัฒนาชีวิตให้ผู้เรียนเจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน (บุคคลทั้งครบ)
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถบรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสต์
เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพในทุกมิติ
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ
รับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และ เคารพสิทธิของผู้อื่นในกิจการที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อสังคม และส่วนรวม
ความดีงามตามหลักพระคริสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งมั่น ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่
นาไปสู่ความดีงาม อันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู การเสียสละ การให้อภัย อดทน มีวิริยะ อุตสาหะ
อัตลักษณ์
รัก รับใช้
รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ใน
สังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ
มีน้าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทนุถนอมสิ่งสร้าง
ทั้งหลาย
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2. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
 นิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................
3. ข้อมูลสถานศึกษา
3.1 ที่ตั้ง
 กทม.
❍ภูมิภาค
3.2 ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา
 ทั่วไป
3.3 จุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษา
 มีจุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษาคือ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 อังกฤษ

 จีน

❍ญี่ปุ่น

❍อื่นๆ(โปรดระบุ).............................................................
3.4 จานวนห้องเรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการ
จานวนห้องเรียน
ระดับชั้น
สามัญ
โครงการ
อื่นๆ
IEP
..........
เตรียมอนุบาล
1
อนุบาล
6
รวม
1
6
-

รวม
1
6
7

3.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม

สามัญ
ชาย หญิง

5
5

5
5

จานวนผู้เรียน
โครงการ EP อื่นๆ..............
ชาย หญิง ชาย หญิง

34
44
46
124

24
28
24
76

-

-

ชาย

รวม
หญิง

รวม

-

-

-

5

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

6

3.6 จานวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ
จานวน (คน)

รายการ

เตรียมอนุบาล

อนุบาล

รวม

คิดเป็นร้อยละ

-

-

-

-

3.1 ยากจน

1

3

4

1.90

3.2 ด้อยโอกาส

-

-

-

-

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

-

-

-

-

4. ผู้เรียนซ้าชั้น

-

-

-

-

-

10
-

10

4.76

-

-

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.
2. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

5. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วัน)

ตลอดปีการศึกษา
6. ผู้เรียนลาออกกลางคัน
7. ผู้เรียนที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
8. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ)

-

3.7 จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.8 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรจานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.9 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 18
4. ข้อมูลบุคลากร
จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
รวม ต่ากว่า ป. ป. ป.
ประเภทบุคลากร
ชาย หญิง
ป.ตรี ตรี โท เอก
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการและผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

1
1
6
3

1
5
32
6

1
1
6
38
9

1
-

1
4
35
9

1
2
2
-

-

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
(เฉลี่ย)
(ปี)
30
15
10
15
2
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เพศ (คน)
รวม

ประเภทบุคลากร
ครูต่างประเทศ
พี่เลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

ชาย

หญิง

1
1
11
1
2

1
7
6
17
-

2
7
7
28
1
2

ระดับการศึกษา (คน)
ต่ากว่า ป. ป. ป.
ป.ตรี ตรี โท เอก
7
28
1
2

6
-

1
-

-

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
(เฉลี่ย)
(ปี)
5
5
2
10
5
5

จานวนครูที่จบปฐมวัย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
5. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน
2
ห้องน้า
67
สนามเด็กเล่น
3
สนามฟุตบอล
1
สนามเครื่องเล่นออกกาลังกาย 1

หลัง
ห้อง
สนาม
สนาม
สนาม

6. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

บาท
13,076,387.34
39,679,908.65
52,756,295.79

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
7.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง รับราชการ
7.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ คริสต์

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รวมรายจ่าย

บาท
20,863,337.08
27,354,543.34
1,903,590.75
50,141,471.17
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7.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ
7.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ พุทธ คริสต์
7.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว 130,000 บาทต่อปี
7.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กะดีจีน-คลองสาน , งานวันคริสตมาส
8.โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน (สามารถระบุได้มากกว่า 3 ข้อ)
8.1 โอกาส/จุดแข็ง
1.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี มีสัมมาคารวะและตั้งใจ
ศึกษาหาความรู้
2.ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ในด้านวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกับครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน
3.ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอานาจเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
4.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการ
สอนโดยใช้วิธีการแบบ Storyline Approach
5.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
6.สถานศึกษามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน
7.สถานศึกษามีชื่อเสียงด้านกีฬา
8.สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน
9.ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
10. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทางภาษาและวัฒนธรรม
11.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
8.2 ข้อจากัด/จุดอ่อน
1.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้านน้าหนักเกินเกณฑ์และต่ากว่าเกณฑ์
รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง
2.การควบคุมบารุง รักษา ครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
3.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น
4.สถานที่ตั้งของสถานศึกษาสถานศึกษาอยู่ในซอยที่คับแคบ ส่งผลให้การจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาติดขัด
ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น
5.สถานศึกษาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทาให้เกิดการแข่งขันสูง
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังนี้

ช่วงอายุ

สาระการเรียนรู้

-

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
อายุ 3 – 5 ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย
- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม
- ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา
- สิ่งต่างๆรอบตัว

การใช้ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปีการศึกษาโดยประมาณทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการ
เรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้สาหรับเด็กอายุ3 – 5 ปีจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ที่แวดล้อมเด็ก
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันและเป็นสิ่งที่
เด็กสนใจจะไม่เน้นเนื้อหาการท่องจา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการจาเป็นต้องบูรณาการทักษะ
ที่สาคัญและจาเป็นสาหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
วัย เป็นต้น
ผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจนาสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือ
เลือกใช้วิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาระการเรียนรู้กาหนดเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. สาระที่ควรเรียนรู้
2. สาระประสบการณ์สาคัญ
ประสบการณ์สาคัญ
ประสบการณ์สาคัญเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม
และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่สาคัญสาหรับการสร้างองค์ความรู้ โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ
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สิ่งของบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกันด้วยประสบการณ์สาคัญมีดังนี้
1. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่
1.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
• การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
• การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
• การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1.2 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
• การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
• การเขียนภาพและการเล่นกับสี
• การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินเหนียว ดินน้ามัน แท่งไม้ เศษวัสดุ ฯลฯ
• การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
1.3 การรักษาสุขภาพ
• การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย
1.4 การรักษาความปลอดภัย
• การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ ผู้อื่นในขณะปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
2. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่
2.1 ดนตรี
• การแสดงปฏิกริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
• การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ
• การร้องเพลง
2.2 สุนทรียภาพ
• การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
• การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก ขาขันและเรื่องราว / เหตุการณ์ที่
สนุกสนานต่าง ๆ
2.3 การเล่น
• การเล่นอิสระ
• การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม
• การเล่นในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.4 คุณธรรม จริยธรรม
• การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
3. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคม
• การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง
• การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น
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• การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
• การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
• การแก้ปัญหาในการเล่น
• การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย
4. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่
4.1 การคิด
• การรู้จักสิ่งต่าง ๆด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
• การเลียนแบบการกระทาและเสียงต่าง ๆ
• การเชื่อมโยง ภาพถ่าย และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
• การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและผลงาน
• การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ ต่าง ๆ
4.2 การใช้ภาษา
• การแสดงความรู้สึกด้วยคาพูด
• การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
• การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
• การฟังเรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน
• การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ
เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อตนเอง
• การอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็กอ่านภาพหรือ
สัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน / เรื่องราวที่สนใจ
4.3 การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
• การสารวจและการอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่าง ๆ
• การจับคู่ การจาแนก และการจัดกลุ่ม
• การเปรียบเทียบ เช่น ยาว / สั้น ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ
• การเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
• การคาดคะเนสิ่งต่าง ๆ
• การตั้งสมมติฐาน
• การทดลองสิ่งต่าง ๆ
• การสืบค้นข้อมูล
• การใช้หรืออธิบายสิ่งต่าง ๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4.4 จานวน
• การเปรียบเทียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
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• การนับสิ่งต่าง ๆ
• การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
• การเพิ่มหรือลดของจานวนหรือปริมาณ
4.5 มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ )
• การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
• การสังเกตสิ่งต่าง ๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่าง ๆ กัน
• การอธิบายในเรื่องตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆที่สัมพันธ์กัน
• การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่าง ๆ
• การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยการวาดภาพ ภาพถ่าย และรูปภาพ
4.6 เวลา
• การเริ่มต้นและการหยุดการกระทาโดยสัญญาณ
• การเปรียบเทียบเวลา เช่นตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ
• การเรียงลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ
• การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปีจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณา
การผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง เกิดการ
พัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยมีหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ์
1.1 จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
1.2 เน้นเด็กเป็นสาคัญสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบท
ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
1.3 จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์
1.5 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ์
2.1 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการคือเหมาะกับอายุวุฒิภาวะและระดับ
พัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือเด็กได้ลงมือกระทา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวสารวจเล่นสังเกตสืบค้นทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
2.3 จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการคือบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้
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2.4 จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิดวางแผนตัดสินใจลงมือกระทาและนาเสนอความคิด
โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การทากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน
2.6 จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ใน
วิถีชีวิตของเด็ก
2.7 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมลั กษณะนิสัย ที่ดีและทัก ษะการใช้ชี วิตประจาวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.8 จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพ
จริงโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
2.9 ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้งการวางแผนการสนับสนุนสื่อ
การสอนการเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ
2.10 จัดทาสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลนามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดกิจกรรมประจาวัน
กิจกรรมสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปีสามารถนามาจัดเป็นกิจกรรมประจาวันได้หลายรูปแบบเป็นการช่วย
ให้ทั้ ง ผู้ สอนและเด็ก ทราบว่า แต่ ละวันจะท ากิ จกรรมอะไรเมื่ อใดและอย่า งไรการจัด กิจกรรมประจาวัน มี
หลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจาวันดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจาวัน
3.1.1 กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละ
วัน
3.1.2 กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน
กว่า20นาที
3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเช่นการเล่นตามมุมการเล่นกลางแจ้งฯลฯใช้เวลา
ประมาณ 40-60 นาที
3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กกิจกรรมที่เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและ
ผู้สอนเป็นผู้ริเริ่มและกิจกรรมที่ใช้กาลังและไม่ใช้กาลังจัดให้ครบทุกประเภททั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออก
กาลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกาลังมากนักเพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
3.2 ขอบข่ายของกิจกรรรมประจาวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแต่ละวันต้องให้ครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้
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3.2.1 การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อใหญ่การ
เคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆจึ ง ควรจัดกิจ กรรมโดยให้เด็กได้ เล่นอิสระ
กลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนามเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
3.2.2 การพั ฒ นากล้ า มเนื้อ เล็ก เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ พั ฒนาความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อเล็ กการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัสเล่นเกมต่อภาพ
ฝึกช่วยเหลื อตนเองในการแต่ง กายหยิบจั บช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิ ลปะเช่นสี เทียนกรรไกรพู่กันดิ น
เหนียวฯลฯ
3.2.3 การพัฒนาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีวินัยในตนเองรับผิดชอบซื่อสัตย์ประหยัดเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้อแบ่งปันมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือจึง ควรจัดกิจกรรม
ต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ
โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออานวย
3.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือตนเองในการทากิ จวัตรประจาวันมีนิสัยรักการทางานรู้จัก
ระมัด ระวั ง ความปลอดภั ยของตนเองและผู้อื่ น จึง ควรจั ดให้ เด็ ก ได้ ป ฏิบั ติ กิจ วั ตรประจ าวั น อย่ า ง
สม่าเสมอเช่นรับประทานอาหารพักผ่อนนอนหลับขับถ่ายทาความสะอาดร่างกายเล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวมเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทางานเสร็จฯลฯ
3.2.5 การพัฒนาการคิดเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอดสังเกตจาแนกเปรียบเทียบจัด
หมวดหมู่เรียงลาดับเหตุการณ์แก้ปัญหาจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็กค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆทดลองศึกษานอกสถานที่ประกอบ
อาหารหรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาที่ เหมาะสมกับวั ยอย่างหลากหลายฝึก การแก้ ปัญ หาใน
ชีวิตประจาวันและในการทากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล
3.2.6 การพัฒนาภาษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เด็กมีประสบการณ์จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลาย
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่ง ปลูกฝัง ให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาทั้งนี้ต้องคานึง ถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เ หมาะสมกับเด็กเป็น
สาคัญ
3.2.7 การส่ง เสริม จินตนาการและความคิ ดสร้า งสรรค์ เพื่อ ให้เด็ กได้พั ฒนาความคิ ดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัวโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์ สิ่งต่างๆอย่างอิสระ
ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆเล่นน้าเล่นทรายเล่นก่อสร้างสิ่ง
ต่างๆเช่นแท่งไม้รูปทรงต่างๆฯลฯ
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การจัดกิจกรรมประจาวัน
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กโดยยึดหลักบูรณาการผ่านการเล่น ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย มีการสารวจ เล่น สังเกต ทดลอง เพื่อให้หลากหลายในบรรยากาศที่อบอุ่น เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สัง คมและสติปัญ ญา สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
กิจวัตรประจาวัน
1. การเข้าแถว เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ทักทาย / ดื่มนม / เข้าห้องน้า
3. รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน
4. พักผ่อนนอนหลับ
5. รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ผู้เรียนทากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้
มีจินตนาการเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง โดย
เคลื่อนไหวแบบต่างๆ อาทิ การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเคลื่อนไหวอิสระ การเคลื่อนไหว
ตามคาสั่ง การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มและการ
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ โดยใช้เสียง ใช้เสียงเพลง ให้คาคล้องจองหรือเครื่องเคาะ
จังหวะเป็นเครื่องกากับจังหวะ
กิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์มือกับตา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่าน
กิจกรรมทางศิลปะ อาทิ การพับ การปะ การตัด การฉีก การวาดภาพระบายสีด้วยสีน้า
สีเทียน หรือสีชอล์คตามจินตนาการ
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กิจกรรมเสรี
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้อิสระเล่นตามมุมต่าง ๆ หลังจากที่ทากิจกรรมสร้างสรรค์
หรือกิจกรรมที่กาหนดเรียบร้อย 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 การประกอบอาหารหรือการสารวจ เป็นต้น เน้นให้เด็กทุกคนได้
เรียนรู้จากสื่อที่มีความทันสมัย สื่อของจริง จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตลอดจนให้
เรียนรู้จากชุมชน ผู้ปกครอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม การมีวินัย
ในตนเอง การรอคอย การรักษาสุขอนามัย การทรงตัว โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี รู้จักการเล่นตามลาพัง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย โดยให้มีโอกาสเลือก
การเล่น และเครื่องเล่นตามโอกาส อาทิ การว่ายน้า เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา
การละเล่นพื้นบ้าน เกมนันทนาการ เป็นต้น
กิจกรรมเกมการศึกษา
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการคิด การเปรียบเทียบ การจาแนก การ
จัดหมวดหมู่ เกมการศึกษา ของเล่น การเรียงลาดับเหตุการณ์ การคิดแก้ปัญหา
ตามลาดับ ความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในขณะปฏิบัติกิจกรรม มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมั่น ในตนเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ความรับผิดชอบ โดยการเล่น
ที่ผู้เล่นต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น เกมตัดต่อ เกมโดมิโน เกมจับคู่หรือเกมลอตโต้
เป็นต้น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และสภาพแนวโน้มของสังคมที่อยู่ในโลกของการแข่งขันกันทางด้าน
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกเรียนรู้เป็นกิจกรรมเสริมได้แก่
ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังให้เด็กคุ้นเคยกับภาษา ดนตรี เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิและความ
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อดทน คอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้เด็กคุ้นเคยและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เด็กพบเห็นในชีวิตประจาวัน
ตารางกิจกรรมประจาวัน
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – 3

07.00 - 07.40
07.40 - 08.20
08.20 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.50
09.50 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.10
14.10 - 14.40
14.40 - 15.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

รับเด็ก
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
ตรวจสุขภาพ อบรมจริยธรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
พัก (ดื่มนม)
กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
พัก(รับประทานอาหาร/แปรงฟัน)
นอนพักผ่อน
เก็บที่นอน ล้างหน้า
พัก (รับประทานอาหารว่าง)
กิจกรรมเกมการศึกษา
เตรียมตัวกลับบ้าน

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.1 ห้องสมุดมีขนาด 50 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 254526 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ impression
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 486 คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ..81.32 ของนักเรียนทั้งหมด
10.2

ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 12 ห้อง ได้แก่
ห้องคอมพิวเตอร์
2
ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1
ห้องศิลปะ
1
ห้อง ห้องสันทนาการ 1

ห้อง
ห้อง
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ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี 1
ห้องศาสนสัมพันธ์
1
ห้องสื่อการเรียนการสอน 1
10.3

ห้อง
ห้อง
ห้อง

ห้องพยาบาล 2
ห้องพละ
1
ห้องฒมัลติมีเดีย 1

ห้อง
ห้อง
ห้อง

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทั้งหมด 150 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จานวน (เครื่อง)
1. ใช้ในการเรียนการสอน
100
2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
100
3. ใช้ในการบริหาร
20
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย 700 คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ 60.00 ของนักเรียนทั้งหมด
10.4 แหล่งเรียนรู้ภายใน
- ป้ายนิเทศ/บอร์ด
- ห้องสมุด
- ห้องนวัตกรรม Storyline Approach
- ม่านน้า
- รูปปั้นสัตว์ประจาชาติอาเซียน
- ห้องสมุดอาเซียน
- ห้องวิทยาศาสตร์
- ห้องอิเลคโทน
- ห้องคอมพิวเตอร์
10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
- โบสถ์ซางตาครู้ส
- วัดประยุรวงศาวาส
- การทาขนมกุฏีจีน
- ศึกษาธรรมชาติริมแม่น้าเจ้าพระยา
- ตลาดนกกระจอก
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี
10.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็ก
ในปีการศึกษาที่รายงาน
1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เรื่อง สุขอนามัย(การล้างมือ)
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี
2) นายวันชัย เสริมกิจ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ว่าว โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี
3) คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและเด็ก
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 7 ครั้ง/ปี
4) ร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน (ร้านแม่เป้า) ให้ความรู้เรื่อง วิธีการทาขนมฝรั่ง
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี
5) ดร. ดรุณี ขันโท และอาจารย์วิภาดา แก้วจินดา ให้ความรู้เรื่อง โครงสร้างการบริหาร /
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา /การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ /การจัดการ
เรียนรู้แบบ STREAMSS สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 4 ครั้ง/ปี
ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ผู้เรียน
ที่
ประเภทความรู้
จานวนครั้ง
1 การประกอบวิชาชีพ
2 การเกษตร
3 คหกรรม
1
4 หัตถกรรม
5 ศิลปะ/ดนตรี
6 กีฬา
7 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี
8 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7
9 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย
10 สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย
1
11 สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร
12 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน
4
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
11.1ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สถานศึกษา
เกียรติบัตรรับรองการผ่าน
ประเมินรอบที่ 2 บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา
2558 - 2560
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
รางวัลครูดี ศรีเอกชน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
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ประเภท
นางสาวบุษกร เละประยูร

เด็กชายจารุวัตร สารีราช
เด็กหญิงณัฐนันท์ จิรสวัสดิ์กุล
เด็กชายบวรภัค จีระธวัชชัย
เด็กหญิงธัญพิชชา ขูดแก้ว
เด็กชายพิชญะ ปั้นสันเทียะ
เด็กหญิงอาภา ไฉ่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประจาปีการศึกษา 2560
เขตการศึกษาที่ 3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การ
แสดงความสามารถด้านศิลปะ
การระบายสี
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
การแสดงความสามารถด้านศิลปะ
การระบายสี
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การ
ปั้นดินน้ามัน

เด็กชายชยธร บุญฉาย
เด็กชายสิริชานนท์ เสริมกิจ
เด็กชายกฤติกร คล้อยเขษม
เด็กหญิงนันท์นภัส วิธูรัตน์
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง คัด
เด็กชายณัฐนนท์ บุญกูล
ลายมือ (ภาษาอังกฤษ)
เด็กหญิงณิชชานันทน์ รุจิญาณ
เด็กชายอภินันท์ รินเงิน
เด็กหญิงณวินดา พรหมโสภา รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง คัด
เด็กชายณัฐวุฒิ ณฤทธิ์
ลายมือ (ภาษาไทย)
เด็กหญิงเกวลี พึ่งหิรัญกุล
เด็กชายชินกฤต มูลมิรัตน์
เด็กหญิงศิวพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงพิมนภักดิ์ รุ่งเรือง
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เด็กหญิงนพรดา สะอิ้งทอง
เด็กหญิงวิมลภัทร การอินทร์
เด็กหญิงฌริตา เหล่าสิริเวช
เด็กหญิงชนกนันท์ ยุทธยืนยง
เด็กหญิงธนิดา ธารงค์ธนกิจ

หน่วยงานคณะกรรมการ
จัดการศึกษาเขต 3
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11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

1.

งานติดตาม
ประเมินและ
พัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัย

2.

งานพัฒนา
บุคลากรศึกษาดู
งานภายนอก
อบรม สัมมนา
ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ที่สอด
คล้องกับหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2.เพื่อให้ครูจัดทาบันทึก
หลังสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 4 ด้าน
3.เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ประเมินการใช้หลักสูตร
และสาระท้องถิ่นโดยมี
การนาแบบประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา

1.ครูทุกคนเข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสาระท้องถิ่นที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคลมากขึ้น
2.ครูทุกคนจัดทาบันทึกหลัง
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4
ด้าน
3.โรงเรียนมีการประเมิน
การใช้หลักสูตรและสาระ
ท้องถิ่นทุกระดับโดยมีการ
นาแบบประเมินมาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนาสู่
การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
1.ครูทุกคนเข้าใจปรัชญา

หลักการและธรรมชาติ
หลักการและธรรมชาติของ
ของการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัยและสามารถนามา และสามารถนามาประยุกต์
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์จาก

ใช้ในการจัดประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน อบรม

การศึกษาดูงาน อบรม
สัมมนา

สัมมนามากขึ้น
2.ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้

2.เพื่อให้ครูผู้สอนมี

ในเรื่องของเทคนิคการจัด

ความรู้ในเรื่องของเทคนิค กิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึ้น

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ครูทุกคนจัดทาบันทึก
หลังสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 4 ด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 94.01

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ครูทุกคนเข้าใจ
ปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน
อบรม สัมมนามากขึ้น
ครูผสู้ อนทุกคนมี
ความรู้ในเรื่องของ

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

การจัดกิจกรรมการเรียน

3.ครูผู้สอนทุกคนพัฒนา

การสอนมากขึ้น
3.เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมาก
ขึ้น

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ครูผสู้ อนทุกคนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็นร้อยละ 93.80

3.

งานนิเทศการ
สอนระดับ
ปฐมวัย

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจและ

1.บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ

ทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ผูเ้ รียนเป็นสาคัญและ
เป็นสาคัญและนาไปใช้

นาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ

ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ

จัดกระบวนการเรียนการ
สอนของตนได้

สอนของตนได้
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนของตนได้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับให้
สูงขึ้น ศึกษาความพึง
พอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนในการ
ดาเนินโครงการคิด
เป็นร้อยละ 92.80

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ที่เหมะสมกับวัยมาก
ขึ้น
นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การ

ทางการเรียนของนักเรียน ทุกระดับให้สูงขึ้น
ทุกระดับให้สูงขึ้น
3.ศึกษาความพึงพอใจของผู้
3.เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้มีส่วน

มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการ

เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ
4.

งานเสริม
หลักสูตร
ปฐมวัย

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นที่เหมะสมกับ
วัย
2.เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
และถ่ายทอดทางภาษา

1. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
มีพัฒนาการทาง
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นที่เหมะสมกับวัย
มากขึ้น
2. นักเรียนทุกคนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้และถ่ายทอดทาง
ภาษามากขึ้น

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เรียนรู้และถ่ายทอด
ทางภาษามากขึ้น
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาก
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ
95.00

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม
สติปัญญามากขึ้น
นักเรียนมีความชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติมากขึ้น
นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้มากขึ้นนักเรียน
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากขึ้น
นักเรียนมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 94.19

3.เพื่อให้โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๔.เพื่อให้โรงเรียนสร้าง
การมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น

5.

3. โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาทุกระดับ
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
4.เพื่อให้โรงเรียนสร้างการมี
ส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น องค์กรที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น
5.โรงเรียนสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่นทุกระดับมากขึ้น
กิจกรรมหนูน้อย 1.เพื่อให้นักเรียนพัฒนา 1.นักเรียนร้อยละ 83
สมองไว ระดับ ด้านร่างกาย อารมณ์พัฒนาด้านร่างกาย
ปฐมวัย
จิตใจ สังคม สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ สังคม
2.เพื่อให้นักเรียนมีความ สติปัญญามากขึ้น
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ 2.นักเรียนร้อยละ 83 มี
เคลื่อนไหวและรัก
ความชื่นชมศิลปะ ดนตรี
ธรรมชาติ
การเคลื่อนไหวและรัก
๓.เพื่อให้นักเรียนมี
ธรรมชาติมากขึ้น
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 3.นักเรียนร้อยละ 83 มี
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ต่างๆ ที่เกิดจาก
4.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้มาก
กระบวนการทาง
ขึ้น
วิทยาศาสตร์และ
4.นักเรียนร้อยละ 83 มี
คณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการทาง
5.เพื่อให้นักเรียนมี
วิทยาศาสตร์และ
จินตนาการและความคิด คณิตศาสตร์มากขึ้น
สร้างสรรค์
5.นักเรียนร้อยละ 83 มี
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่
6.

8.

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

เฟื่องฟ้าเกมส์
เกมส์(ปฐมวัย)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่
2 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา
2.เพื่อให้ครูจัดโอกาสให้
เด็กเล่นกีฬา ออกกาลัง
กายที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและความ
สนใจของเด็กแต่ละคน
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและชุมชน
งานประชุม
1.เพื่อให้คณะกรรมการ
บอร์ดฝ่าย
บริหารหลักสูตรและงาน
บริหารหลักสูตร วิชาการได้ร่วมวางแผน
และงานวิชาการ และติดตามความ
(ปฐมวัย)
เคลื่อนไหวของการ
ดาเนินงาน
๒.เพื่อนาข้อมูลมา
ส่งเสริมและพัฒนางานใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการระดับปฐมวัย
๓.เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา
2.ครูทุกคนจัดโอกาสให้เด็ก
เล่นกีฬา ออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและความ
สนใจของเด็กแต่ละคนดีขึ้น
3.โรงเรียนร้อยละ 100
สร้างความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง
ครู และ ชุมชนมากขึ้น

1.ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3.ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
-กิจกรรมจัดทาเสื้อ
กีฬานักเรียน
-กิจกรรมกีฬาสีระดับ
ปฐมวัย
4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

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

1.คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
ทุกคนได้ร่วมวางแผนและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของ
การดาเนินงานมากขึ้น
๒.คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ
ทุกคนนาข้อมูลมาส่งเสริม
และพัฒนางานในฝ่าย
บริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการระดับปฐมวัยมาก
ขึ้น
3.นักเรียนทุกคนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดี
ขึ้น

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
๓.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงาน
วิชาการนได้ร่วม
วางแผนและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของ
การดาเนินงานมากขึ้น
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการนาข้อมูล
มาส่งเสริมและพัฒนา
งานในฝ่ายบริหาร
หลักสูตรและงาน
วิชาการระดับปฐมวัย
มากขึ้น นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 92.60

เป้าหมาย

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

9.

งานพัฒนา
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
(ปฐมวัย)

10.

งานทะเบียนและ
ประเมินผลการ
เรียน ระดับ
ปฐมวัย

11.

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
(ปฐมวัย)

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1.เพื่อให้นักเรียนมี
1.นักเรียนทุกคนมี
1.ประชุมวางแผนการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติงาน
ได้แก่ด้านร่างกาย ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 2.ดาเนินการ
อารมณ์ และจิตใจ ด้าน และจิตใจ ด้านสังคม ด้าน -กิจกรรมติดตามการ
สังคม ด้านสติปัญญา
สติปัญญา มากขึ้น
ดาเนินงาน
2.เพื่อให้ผู้บริหารและครู 2.ผู้บริหารและครูปฏิบัติ
-กิจกรรมประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ งาน
ประสิทธิภาพและเกิด
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 3.ประเมินผลการ
ประสิทธิผล
3.สถานศึกษาตามนโยบาย ปฏิบัติงาน
3.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา และแนวทางปฏิรูป
ตามนโยบายและแนวทาง การศึกษาเพื่อยกระดับ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
คุณภาพให้สูงขึ้น
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1เพื่อให้โรงเรียนจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
2.เพื่อให้ครูจัดทาสาร
นิทัศน์และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
๓.เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็ก

1.โรงเรียนจัดระบบข้อมูล

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
สารสนเทศและใช้
2.ดาเนินการ
สารสนเทศในการบริหาร
-กิจกรรมติดตามการ
จัดการมากขึ้น
ดาเนินงาน
2.ครูทุกคนจัดทาสารนิทัศน์
-กิจกรรมประเมินผล
และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ งาน
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น
3. ครูทุกคนใช้เครื่องมือการ

1.เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม
สติปัญญา

1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม สติปัญญาดีขึ้น
2.ครูทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครองดีขึ้น

วัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กมากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม
ด้านสติปัญญามากขึ้น
ผู้บริหารและครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น

จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการมากขึ้น
ครูจัดทาสารนิทัศน์
และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็กมากขึ้น
ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็ก
มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ
94.73
1.ประชุมวางแผนการ นักเรียนทุกคนมี
ปฏิบัติงาน
พัฒนาการด้าน
2.ดาเนินการ
ร่างกาย อารมณ์-กิจกรรมติดตามการ จิตใจ สังคม
ดาเนินงาน
สติปัญญาดีขึ้น

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

12.

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

งานสื่อ
สร้างสรรค์
พัฒนาผู้เรียน
และแหล่งเรียนรู้
ระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2.เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและผู้ปกครองดี
ขึ้น
3.เพื่อให้ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ์

3.ครูทุกคนทาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ์มากขึ้น

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ใช้สื่ออย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้
4.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการเตรียมความพร้อม
จัดกิจกรรมเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของ
นักเรียน
5.เพื่อให้ครูส่งเสริมให้
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
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วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
-กิจกรรมประเมินผล
งาน
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ครูทุกคนมี
ปฏิ สัมพันธ์ ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครองดี
ขึ้น ทาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ
94.30

1.ประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
2.ดาเนินการ
-กิจกรรมติดตามการ
ดาเนินงาน
-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

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

13.

14.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
สิ่งแวดล้อมภายใน
และดูแลรักษา
โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ96.29
กิจกรรมหน้าเสา 1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ 1.นักเรียนมีพัฒนาการด้าน 1.การวางแผน
นักเรียนโรงเรียนซาง
ธงและโฮมรูม
มีการพัฒนาการด้าน
สังคม ตามมาตรฐาน
-ประชุมวางแผน
ตาครู้สศึกษา ได้รับ
(ระดับปฐมวัย) สังคม ตามมาตรฐาน
การศึกษา
-กาหนดบุคลากร
การปลูกฝัง คุณธรรม
การศึกษา
2.นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มี ผู้รับผิดชอบ และ
จริยธรรม และกล้า
2.เพื่อส่งเสริม และพัฒนา ความรู้ มีจิตสาธารณะ และ เนื้อหา
แสดงออกในสิ่งที่ดีคิด
นักเรียนให้เป็นคนดี มี
เป็นสุข ตามอัตลักษณ์ของ -กาหนดระยะเวลาใน เป็นร้อยละ 85.66
ความรู้ มีจิตสาธารณะ
นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร การปฏิบัติงาน
และเป็นสุข ตามอัต
3.นักเรียนที่ได้รับการ
2.การดาเนินงานตาม
ลักษณ์ของโรงเรียนดารา ประกาศยกย่องเกิดความ
แผน
สมุทร
ภาคภูมิใจและนักเรียนอื่น -อบรมคุณธรรม
๓.เพื่อประกาศยกย่อง
เห็นแบบอย่างดีและทาตาม จริยธรรม
ชมเชยนักเรียนที่มีจิต
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
สาธารณะ เพื่อเป็น
การกล้าแสดงออก
แบบอย่างแก่นักเรียน
-สอบถามความพึง
ทั่วไป
พอใจ
3.ประเมินผล
-สรุปงานกิจกรรม
-สรุปผลความพึง
พอใจ
4.การตรวจสอบ
-วิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อย
-พัฒนาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
กิจกรรมวันไหว้ 1.เพื่อให้นักเรียนได้ระลึก 1.นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึง 1.ขั้นเตรียมการ
นักเรียนได้ตระหนัก
-ประชุมวางแผนแต่งตั้ง และเข้าใจในหน้าที่
ครู
ถึงพระคุณของคุณครู
พระคุณของคุณครู
(ระดับปฐมวัย) 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดง 2.นักเรียนทุกคนแสดงออก ผู้รับผิดชอบ
ของคุณครู
2.ขั
น
้
ด
าเนิ
น
การ
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ
แสดงความกตัญญู
-ด
าเนิ
น
การตามแผน
คุณครู
คุณครู
กตเวทีต่อคุณครูคิด
-ประสานงานกับทุก
เป็นร้อยละ 96.82
ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

3..ขั้นสรุปและ
ประเมินผล
-สรุปประเมินผล

15.

16.

กิจกรรมวันแม่
(ระดับปฐมวัย)

งานบารุงรักษา
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
(ปฐมวัย)

1.เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความกตัญญูรู้คุณและ
ตอบแทนพระคุณของ
มารดา

1.นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดา

1.เพื่อบารุงรักษาภูมิทัศน์ 1.โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
และสิ่งแวดล้อมของ
มีภูมิทัศน์และ
โรงเรียนให้มีความคงทน
สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่มี

สภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง
สร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้
มาใช้บริการภายใน

สร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้มา
ใช้บริการภายในโรงเรียน

โรงเรียน

2.โรงเรียนมีระบบดูแลรักษา

1.ขั้นเตรียมการ
-ประชุมวางแผน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2.ขั้นดาเนินการ
-ดาเนินการตามแผน
-ประสานงานกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.ขั้นสรุปและ
ประเมินผล
-สรุปประเมินผล
1.ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
3.ดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน
4.ประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน

นักเรียนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
แสดงความกตัญญู
รู้คุณและตอบแทน
พระคุณของมารดา
เป็นร้อยละ95.90

บุคลากรครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
มีความพึงพอใจภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 98

๒.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้เกิด
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายใน ความสมบูรณ์ สวยงามอยู่
พื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ ตลอดเวลามีบรรยากาศ
สวยงามอยู่ตลอดเวลามี

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

บรรยากาศ และสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการ

การเรียนรู้รอบด้านดีขึ้น

เรียนรู้รอบด้าน
17.

งานคาสอน
นักเรียน
คาทอลิก(ระดับ
ปฐมวัย)

1.เพื่อให้นักเรียน
คาทอลิกได้รับการอบรม
คาสอนอย่างต่อเนื่อง

1.นักเรียนคาทอลิกทุกคนได้ 1.ประชุมวางแผนการ นักเรียนคาทอลิกมี
เรียนคาสอนและได้รับการ ดาเนินงาน
ความเชื่อและ
อภิบาลอย่างต่อเนื่อง
แสดงออกด้วยการ
ประพฤติตามพระ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ที่

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้นักเรียน
คาทอลิกปฏิบัติตาม
หลักธรรมคาสอนได้
เหมาะสมตามวัย
3.เพื่อให้การอภิบาล

เป้าหมาย
2.มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
บ้าน และวัดเพื่อให้อภิบาล
นักเรียน

นักเรียนคาทอลิกโดย
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน บ้าน

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
2. จัดทากาหนดการ
จัดกิจกรรมการสอน
คาสอน
3.ประสานทีมครูคา
สอน๔. ดาเนินการ
สอนคาสอนตลอดปี
การศึกษา
4.ประเมินผลการ
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ธรรมคาสอนได้
เหมาะสมตามวัย
คิดเป็นร้อยละ 90

1.ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน และ
กาหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม
2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.ประสานฝ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.ดาเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน ที่
วางไว้
5.ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
1.ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.จัดกิจกรรม มิสซา
เปิด –ปิด ปีการศึกษา
และกิจกรรมศุกร์ต้น
เดือน
3.ประเมินผล

บุคลากรตระหนักและ
เห็นความ สาคัญของ
วันสาคัญ ทางศาสนา
และเข้าร่วมกิจกรรม
มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด
และชุมชนนาคุณค่า
ทางศาสนามาเป็น
พื้นฐานการดาเนิน
ชีวิตและช่วยเหลือ
สังคม คิดเป็นร้อยละ
90
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และวัด
18.

งานจัดกิจกรรม
วันสาคัญทาง
ศาสนา(ระดับ
ปฐมวัย)

1.เพื่อให้บุคลากรทุกคน
เข้ากิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
2.เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม บน
พื้นฐานคุณค่าทางศาสนา
และวัฒนธรรม
๓.เพื่อการประสาน
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
บ้านและ วัด นาคุณค่า
ทางศาสนามาเป็นพื้นฐาน
การดาเนินชีวิต

1.บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
2.บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
3.มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน
บ้าน และวัด นาคุณค่าทาง
ศาสนามาเป็นพื้นฐานการ
ดาเนินชีวิต

19.

กิจกรรมส่งเสริม
คุณค่าทาง
ศาสนา
(ระดับปฐมวัย)

1.เพื่อให้ครูและนักเรียน
ได้รับการเสริมสร้างความ
เชื่อความศรัทธา ด้วยการ
ฟังพระธรรมคาสอนและ
ปฎิบัติศาสนกิจ
2.เพื่อให้ครูและนักเรียน
นาหลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติในชีวิต
ประจาวัน

1.ครูและนักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมปลูกฝังคุณค่า
ศาสนา
2.ครูและนักเรียนนา
หลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
3.โรงเรียนมีบรรยากาศการ
เป็นเพื่อนร่วมทางชืวิตระ

ครูและนักเรียนได้รับ
การเสริมสร้างความ
เชื่อความศรัทธา ด้วย
การฟังพระธรรมคา
สอนและปฎิบัติ
ศาสนกิจ และนา
หลักธรรมคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือมา
ประพฤติปฎิบัติในชีวิต
ประจาวัน คิดเป็น
ร้อยละ 90
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ที่

20.

ชื่องาน /โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการเป็นเพื่อน
ร่วมทางชีวิตระหว่างครู
กับครู ครูกับนักเรียนด้วย
การฟังพระธรรมคาสอน
และ ปฎิบัติศาสนกิจ
ร่วมกัน
โครงการรณรงค์ 1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้
เทศกาล
ลด ละ เลิก แบ่งปันแก่
เข้าพรรษา –
ผู้อื่นตามจิตตารมณ์
มหาพรต
เทศกาลเข้าพรรษา –
(ระดับปฐมวัย) มหาพรต
2.เพื่อนาปัจจัยที่ได้จาก
การรณรงค์ไปช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายผู้รอโอกาส
ในสังคม

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

1.ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3.จัดกิจกรรม รณรงค์
เทศกาล เข้าพรรษามหาพรต
4.ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

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

หว่างครูกับครู ครูกับ
นักเรียน

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

ครูรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา
ระดับการศึกษาปฐมวัย* ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

5
5
5
5

4.50
4.92
4.88
4.46

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

1.82

5

ดีเยี่ยม

20

19.89

5

ดีเยี่ยม

20
5

18.45
4.60

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

4.00

5

5.00

5

ดีเยี่ยม

5

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ด้าที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11การจัดกิจกรรมตามมนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ ………….

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice)
กิจกรรมในการเข้าร่วมโครงการบ่นนักวิทยาศาสตร์น้อย
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach
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บทที่ 2
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
แผนงาน
เป้าหมาย
โครงการ
(ของ
กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ)
สนองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1.หลักสูตร แผนงานพัฒนา
การจัดการ หลักสูตร
เรียนการ
ปฐมวัย
สอนของ
สถานศึกษา
มีมาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับ

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

(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

2. ครูจัดทา
แผนการจัด
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย
สามารถจัด

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
1. ครูร้อยละ 86.6 เข้าใจ
ปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ได้
2. ครูจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คิดเป็นร้อยละ
86.7
3. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สามารถให้
คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การ

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

บรรลุ

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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เป้าหมาย
(ของ
แผนพัฒนา
ฯ)

แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
สนอง
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล คิดเป็นร้อยละ
83
3. ผู้บริหารเข้าใจ
ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 83
4. สถาน ศึกษามี
ระบบและกลไกผู้ที่มี
ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 83
5. โรงเรียนมี
โครงการกิจกรรมที่
พัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาคิด
เป็นร้อยละ83

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
จัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มตามศักยภาพคิดเป็น
ร้อยละ 93.3
4. โรงเรียนมีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย นาสู่
การปฏิบัติมีระบบและ
กลไกที่ทาให้ผู้ที่มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยคิดเป็น ร้อยละ
90
5.โรงเรียนมีการจัด
โครงการกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ
86.7

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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แผนงาน
เป้าหมาย
โครงการ
(ของ
กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ)
สนองมาตรฐาน
2. บุคลากร โครงการร่วม
มีส่วนร่วมใน ปลูกจิตสานึก
การบริหาร ธรรมาภิบาล
จัดการที่เน้น
มาตรฐาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม)

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

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
1.ครูร้อยละ 100 เข้า
รับการอบรมสัมมนา
ส่วนครูระดับหัวหน้าได้
นาคู่มือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี
การศึกษา
2. บุคลากรครูและ
บุคลากรสนับสนุนมี
ความเช้าใจในเรื่องธรร
มาภิบาลและนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่
ประจาวัน

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

บรรลุ
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แผนงาน
โครงการ
(ของ
กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ)
สนองมาตรฐาน
3. เด็กเป็นผู้ กิจกรรมเชิดชู
มีคุณธรรม
เกียรติคนดีศรี
จริยธรรม
ซ.ศ.
ตามแนว
คุณค่าของ
พระวรสาร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน
โครงการกิจกรรม)

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม

1. ผู้เรียนเป็นผู้มี 1. ร้อยละ 96 ผู้เรียน
ระเบียบวินัยใน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ตนเองสามารถ ในตนเอง สามารถ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของโรงเรียน
กฎระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง
ข้อบังคับของ
2. ร้อยละ 95 ผู้เรียน
โรงเรียน ร้อยละ เคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น มีทักษะชีวิต
86
2. ผู้เรียนเคารพ หมู่คณะและสามารถ
สิทธิของตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
และผู้อื่น ร้อย
3. ร้อยละ 89 ความ
ละ 86
ประพฤติปฏิบัติของ
3.ผู้เรียนมีทักษะ นักเรียนให้ถูกต้องตาม
ชีวิต หมู่คณะ
กฎระเบียบข้อบังคับ
และสามารถอยู่ ของโรงเรียน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
ร้อยละ 86

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

บรรลุ
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เป้าหมาย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ปัญหา
(ของ
โครงการ
ความสาเร็จ
แผนงาน โครงการ
เป้าหมาย
อุปสรรค
แผนพัฒนาฯ)
(แผนงาน
(แผนงาน โครงการ ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน โครงการกิจกรรม)
กิจกรรมวันไหว้ 1.มีการให้
1.มีการให้ผู้ปกครอง
บรรลุ
ครู
ผู้ปกครองและ และชุมชนเข้ามามีส่วน
ชุมชนเข้ามามี ร่วมในการพัฒนา
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา

สถานศึกษา ร้อยละ
86

สถานศึกษา
ร้อยละ 86

2.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง

2.มีการ

บุคลากรภายใน

แลกเปลี่ยน

สถานศึกษาระหว่าง

เรียนรู้ระหว่าง

สถานศึกษากับ

บุคลากรภายใน ครอบครัว ชุมชน และ
สถานศึกษา
ระหว่าง

องค์กรที่เกี่ยวข้องร้อย
ละ 86

สถานศึกษากับ

3.ผู้เรียนดาเนินชีวิต

ครอบครัว
ชุมชน และ

อย่างเรียบง่าย
พอเพียง ร้อยละ 86

องค์กรที่
เกี่ยวข้องร้อยละ
86
3.ผู้เรียนดาเนิน
ชีวิตอย่างเรียบ
ง่าย พอเพียง
ร้อยละ 86

36

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของ
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
4. เด็กมี
แผนงานวัดและ 1.ร้อยละ 90 ของ
ความฉลาด ประเมินผลเด็ก เด็กมีน้าหนัก
ทางสุขภาวะ ปฐมวัย
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑN
2.ร้อยละ 93 ของ
เด็กได้ชื่นชม
ศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ
3.ร้อยละ 90 เด็กมี
วินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟัง คาสั่งสอน
ของพ่อแม่ครู
อาจารย์
4.ร้อยละ 90 เด็กมี
ความรู้พื้นฐาน
สมวัย
5. ครูร้อยละ 92 มี
ประสิทธิภาพใน
การใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก
6. ครูร้อยละ 95 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ
ปัญหา
เป้
า
หมาย
แผนงาน โครงการ
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

1. เด็กร้อยละ 90 มี
น้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
2. เด็กร้อยละ 93
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ
3 เด็กร้อยละ 90 มี
วินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ครูอาจารย์
4. เด็กร้อยละ90 มี
ความรู้พื้นฐานสมวัย
5. ครูใช้เครื่องมือใน
การวัดและ
ประเมินผล
พัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย คิด
เป็นร้อยละ92
6.ครูร้อยละ 95 มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง

บรรลุ
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แผนงาน
โครงการ
(ของ
กิจกรรม
แผนพัฒนาฯ)
สนองมาตรฐาน
5. เด็กมี
แผนงานจัด
พัฒนาการ ประสบการณ์
ครบทั้ง 4
การเรียนรู้
ด้านและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมี
ความสุข
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)

1. ครูส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่
ดี มีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุภัย
และสิ่งเสพติด คิด
เป็นร้อยละ 85
2. ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ
ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองมีความ
มั่นใจและ
แสดงออก
ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การ

ผลการดาเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ
ปัญหา
เป้
า
หมาย
แผนงาน โครงการ
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

1. ครูส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่ดี มีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มี
ทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัย และสิ่ง
เสพติด คิดเป็นร้อย
ละ 87
2. ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจที่ดี
ร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองมีความ
มั่นใจและแสดงออก
ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 90

บรรลุ
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เคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ คิด
เป็นร้อยละ 85
3. ครูส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านสังคม มี
วินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตน
นับถือ คิดเป็น
ร้อยละ 85
4. ครูจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา
สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากประสบ
การณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะ
ทางภาษาที่

3. ครูส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้าน
สังคม มีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่
ครู อาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ
คิดเป็นร้อยละ 88
4. ครูจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจาก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย มีทักษ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
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เหมาะสมกับวัย มี
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 85
5. ครูจัดทา
แผนการจัด
ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลคิด
เป็นร้อยละ 85

คณิตศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 87
5. ครูจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลคิดเป็นร้อยละ
89
6. ครูมีการจัด
สิ่งแวดล้อมในเกิด
การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 90
7. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง คิดเป็น
6. ครูมีการจัด
ร้อยละ
สิ่งแวดล้อมในเกิด 90
การเรียนรู้ได้
8. ครูมีวุฒิและ
ตลอดเวลา คิด
ความรู้ความสามารถ
เป็นร้อยละ 85
ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อย
7. ครูมีปฏิสัมพันธ์ ละ 90
ทีด่ ีกับเด็กและ
9. ครูจัดสิ่งอานวย
ผู้ปกครอง คิดเป็น ความสะดวกเพื่อ
ร้อยละ 85
พัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจน คิดเป็นร้อย
ละ 86
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8. ครูมีวุฒิและ
ความรู้
ความสามารถใน
ด้านการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 85
9. ครูจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 85
10. ครูจัดแหล่ง
เรียนรู้สาหรับ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 85

10. ครูจัดแหล่ง
เรียนรู้สาหรับ
พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึก
ษา คิดเป็นร้อยละ
87
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แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของ
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
6. ครูมี
กิจกรรมวันครู 1. มีการให้
คุณธรรม
ผู้ปกครองและ
จริยธรรม
ชุมชนเข้ ามามี
และ
ส่วนร่วมในการ
จรรยาบรรณ
พัฒนา
ตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา
วิชาชีพครู
ร้ อยละ 86
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
1.ร้ อยละ 96
ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา
2. ร้ อยละ 95 มีการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้

2.มีการ

ระหว่างบุคลากร

แลกเปลีย่ น

ภายในสถานศึกษา

เรี ยนรู้ระหว่าง

ระหว่างสถานศึกษา

บุคลากรภายใน

กับครอบครัว ชุมชน

สถานศึกษา

และองค์กรที่

ระหว่าง

เกี่ยวข้ อง

สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้ องร้ อยละ
86
3.ผู้เรี ยนดาเนิน
ชีวิตอย่างเรี ยบ
ง่าย พอเพียง
ร้ อยละ 86

3. ร้ อยละ 89 มีการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่
เกี่ยวข้ อง

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

บรรลุ
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แผนงาน
ตัวชี้วัด
โครงการ
ความสาเร็จ
(ของ
กิจกรรม
(แผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาฯ)
กิจกรรม)
สนองมาตรฐาน
โครงการ
1.บุคลากรครูร้อย
ซ.ศ. พอเพียง ละ 96 ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
2.บุคคลากรครู
ร้อยละ 86 เป็น
คนดี มีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
ความเป็นครูอย่าง
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
1.บุคลากรครูร้อยละ
97 ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
2.บุคลากรครูร้อยละ
97 เป็นคนดี มี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในความ
เป็นครูอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ปัญหา
อุปสรรค
(แผนงาน โครงการ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม)

บรรลุ
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2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
จานวน นร.
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นร.
ทั้งหมด

ร้อยละที่
ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.1มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.2มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

176

210

84.00

1

0.84

1

ดีเยี่ยม

177

210

84.66

1.5

1.27

1.5

ดีเยี่ยม

1.3มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

176

210

84.00

1.5

1.26

1.5

ดีเยี่ยม

1.4หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

181

210

86.00

1

0.86

1

ดีเยี่ยม

5

4.23

5

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
แผนกปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ ผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม และเกม
การศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดีและ
รู้จักการดูแลตนเอง นอกจากกิจกรรมประจาวันแล้วยังมีโครงการสุขภาพที่ดีมีสุข กิจกรรมเบิกบานยามเช้า
และยังมีกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีตรวจ
สุขภาพเป็นประจาทุกปี อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีอนามัยที่ดี ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร การล้างมือหลังเข้าห้องน้า ส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
มีก ารติ ด ตามเพื่ อ ประเมิ น ผลพั ฒ นาการของผู้เ รี ย นเป็ น ระยะเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของการจั ด
การศึกษา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาแผนกปฐมวัยมีผลการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก 6กิจกรรมคือ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง และนอกจากกิจกรรมต่างๆประจาวันแล้วทางโรงเรียนยัง จัดให้มี
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โครงการ/กิ จกรรมที่ส่ง เสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ ก เช่นโครงการสุขภาพดีมีสุข กิ จกรรมเบิก บานยามเช้ า
กิจกรรมกีฬาสีภายในและส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการชั่งน้าหนัก /วัดส่วนสูงเป็นประจาทุกเดือน มีการ
ประสานความร่วมมือกับศูนย์สาธารณสุขที่ 26 เพื่อให้ความรู้และเฝ้าระวังในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม
สุขภาวะทางโภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีบริการตรวจสุขภาพประจาปี และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กและครูที่สนใจ ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี เช่นการล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังการรับประทานอาหาร และการล้างมือหลังการเข้าห้องน้า
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีทักษะในการเคลื่อนไหว
สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง เสพติด โรงเรียนได้
ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้ และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ มีการชั่งน้าหนัก ส่วนสูงของเด็กเป็นระยะ
มีการสัง เกตพฤติกรรมและประเมินพฤติกรรมเด็กอย่างสม่าเสมอ มีการบันทึกผลหลัง การจัดกิจกรรม จัด
ทางานอนามัย และโภชนาการโรงเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มความรู้ด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจาปี มีการจัดป้ายนิเทศรณรงค์เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา
ผลการพัฒนา
จากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ถึงการหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด ควรทาให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
หลากหลายจากกิจกรรมนั้นมากขึ้น
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

ฝึกทักษะด้านดนตรี

45

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

46

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
จานวน นร.
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นร.
ทั้งหมด

2.1ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

176

210

84.00

1

0.84

1

2.2มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

172

210

82.00

1

0.82

1

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2.3ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

172

210

82.00

1

0.82

1

ดีเยี่ยม

2.4ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ

183

210

87.00

1

0.87

1

ดีเยี่ยม

4

3.35

4

ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2

คะแนนที่
ร้อยละที่ได้ ค่าน้าหนัก
ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
สถานศึ ก ษา มีก ารจั ด โครงการ / กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มพั ฒ นาการด้ านอารมณ์ แ ละจิต ใจ โดยได้
ดาเนินการโครงการอนุบาลน่าอยู่ ที่มีการจัดมุมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางอารมณ์ และจิตใจ
เช่น มุมดนตรี มุมศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ
และออกกาลังกาย ฟังนิทาน มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักดนตรีและศิลปะ โดย
ผู้เรียนได้เรียนอิเล็กโทนทุกห้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันนอกสถานที่
ทั้งนี้การดาเนินการ
ต่าง ๆ ทาโดยผ่านกระบวนการ PDCA มีการวางแผนและปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจ กล้าแสดงออก มีจินตนาการ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักการรอคอย รู้จักให้อภัยเพื่อน ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน และชื่นชม
ผลงานของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2

โรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ใน
ด้านการแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัยมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และการร่วมกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงประจาหน่วยพร้อมท า
ท่ า ทางประกอบเพลง นั ก เรี ย นจะได้ ใ นด้ า นดนตรี แ ละการเคลื่ อ นไหว เมื่ อ เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ต่ า งๆ
ตลอดจนชื่นชมศิลปะจากการจัดประสบการณ์โดยให้นักเรียนได้ทาชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ และเก็บใส่
แฟ้ มเก็บ ผลงาน สนับ สนุน ด้า นการรั ก ธรรมชาติ นั ก เรี ยนได้เ รีย นรู้ถึ ง การประเมิน ด้า นอารมณ์ จากก าร
พัฒนาการจากกิจกรรมบูรณาการ เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น 6 กิจกรรมหลักที่มีสมองเป็น
ฐาน และการพัฒนาเด็ก โดยมีการเช็คพฤติกรรมด้านอารมณ์จากบันทึกหลังสอนสอดคล้องกับพัฒนาการ 4
ด้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไตร่ตรอง พหุปัญญา สิทธิเด็ก

ความ
หมาย
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ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีความร่าเริง แจ่มใส
แสดง ออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย รวมถึงกระตุ้นให้นักเรียนมีความชื่นชมโดยแสดงความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีความสุขขณะทากิจกรรมศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมดนตรี มีความสุขกับ
การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการจัดแสดงผลงานในรูปแบบของ Project approach อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน
ภูมิใจในผลงานและมั่นใจ กล้าแสดงออกต่อบุคคลอื่นมากขึ้น

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้

จานวน นร.
จานวน ร้อยละที่
ที่อยู่ในระดับ
นร.ทั้งหมด
ได้
3 ขึ้นไป

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

หมาย

ความ

3.1มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

176

210

84.00

2

1.68

2

ดีเยี่ยม

179

210

85.00

1

0.85

1

ดีเยี่ยม

3.3เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

176

210

84.00

1

0.84

1

ดีเยี่ยม

3.4ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

179

210

85.00

1

0.85

1

ดีเยี่ยม

5

4.22

5

ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
เด็กระดับปฐมวัย เป็นวัยที่สามารถที่กาลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี สามารถรักษาระเบียบวินัย เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่ได้ดี เด็กระดับปฐมวัยได้รับการฝึกด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ เชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยการ
ฝึกให้เข้าแถวเรียงลาดับก่อน-หลัง ฝึกเข้าแถวเมื่อซื้ออาหาร ดื่มนม และรับยาสีฟัน ฝึกให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่พูดโกหก ไม่หยิบของตนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักการเล่น
และการเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่น การมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้เด็กได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางแผนกปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวินัย ความรับผิดชอบ เชื่อฟัง คาสั่ง สอนของพ่อแม่ คุณครู
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ปลูกฝังให้เด็กได้มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทางานกับผู้อื่นได้ดี จากการเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และสอนให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม และศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ตาม
โอกาสวันสาคัญต่างๆ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
โดยเฉพาะการส่ งเสริ มพัฒนาทางด้านสังคมที่ดี ทางโรงเรีย นมีการส่ง เสริม และสนับสนุ นให้เ ด็กเป็ นผู้ที่ มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
มีจิตอาสา รู้จักการให้และการแบ่งปัน สามารถประพฤติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้จากแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม
รวมทั้งจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันฉลองศาสนนามโรงเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยผ่านการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ โดยจัดโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมอบรม – โฮมรูม กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ – วันพ่อ ,
กิจกรรมวันเด็ก , กิจกรรมรณรงค์ความสะอาด (ประกวดห้องเรียน) , กิจกรรมร่วมด้วยช่วยสอน , กิจกรรม
สัปดาห์แห่ง การเรียนรู้ , กิจกรรมทัศนศึก ษา , กิจกรรมหนูน้อ ยนักสารวจ โครงงานฯ ,กิจกรรมหนูน้อ ย
คุณธรรมบาเพ็ญประโยชน์
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออก
ด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่ นได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมได้
และศาสนาที่ตนนับถือ สรุปเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดี
เยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงความรักและการแบ่งปัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนในห้องเรียน
เพื่อให้เด็กเกิดความรักกัน ควรมีการระบุในสมุดบันทึกเด็กดีให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้

จานวน นร.
จานวน ร้อยละที่
ที่อยู่ในระดับ
นร.ทั้งหมด
ได้
3 ขึ้นไป

ค่า
น้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

หมาย

ดีเยี่ยม

ความ

4.1สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้
4.2มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

170

210

81.00

1

0.81

1

174

210

83.00

1

0.83

1
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176

210

84.00

1

0.84

1
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4.4มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
4.5มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

170

210

81.00

1

0.81

1
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174

210

83.00

1

0.83

1
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5

4.12

5

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัย จักการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย ซึ่ง มุ่ง เน้นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
คือ กิจ กรรมกลางแจ้ ง กิจกรรมเคลื่อ นไหวและจัง หวะ กิ จกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มี
นิสัยรักการอ่าน สนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง มีความสามารถ
ในการคิดที่หลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อนาไปสู่การสาร้างสรรค์ได้ตามวัย นอกจากกิจกรรมประจาวันแล้วยัง
มี ยั ง มี ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษกั บ ครู ต่ า งชาติ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยหลั ก สู ต ร Intensive English
program (IEP) การเรียนรู้ภ าษาจีน โครงการบูร ณการจั ดการเรียนรู้ด้ วย Storyline Approach โครงการ
สุข ภาพดี มี สุ ข กิ จ กรรมเบิ ก บานยามเช้ า และกิ จ กรรมแข่ ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายในเฟื่ อ งฟ้ า เกมส์ โครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์ โครงการหนูน้อยสมองไว กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง การดาเนิ นการที่
กล่าวมานี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนเป็นอย่างดี
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางสติปัญญาจากการฝึกให้
นักเรียนได้รู้จักค้นหาความรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว จากการนานักเรียนไปทัศนศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง รู้จักซักถามในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลตามวัย รวมถึงโรงเรียนมีการจัดแหล่ง
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เรียนรู้ภายในให้นักเรียนได้ศึกษาตลอดเวลา การจัดมุมหนังสือ มุมของเล่นในห้องเรียนเพื่อประสานระหว่าง
บ้านและโรงเรียนได้มีการให้ผู้ปกครองยืมกลับไปอ่านและเล่นกับบุตรหลานที่บ้าน นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานตามสาระ 4 สาระที่ควรรู้ในหลักสูตร นักเรียนรู้จักบอกลักษณะ คุณสมบัติความ
เหมือน ความแตกต่าง การจาแนกประเภท จัดหมวดหมู่และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการ
เล่นโดยผ่านห้องบ่อบอล กิจกรรมวันวิชาการภายใน – ภายนอก กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหนูน้อย
สมองไวระดับปฐมวัย อีกทั้งนักเรียนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจด้วย
ภาษาพูดจากกิจกรรมนักข่าวเยาว์วัย เป็นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของเด็กได้อย่างเที่ยงตรง
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้เหมาะสมกับวัย มีการจัดให้นั กเรียนได้เลือกทาโครงงานทุกห้องเรียน
และในระดับปฐมวัยปีที่ 3 มีการศึกษาสิ่งที่สนใจร่วมกับเพื่อนในการศึกษานอกสถานที่ในกิจกรรมทัศนศึกษา
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต ค้นคว้าในข้อสงสัย ถามในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ มีการคาดคะเน
คาตอบ ออกแบบวิธี การหาความรู้ ลงมือทา การวัดขนาดต่างๆ สุดท้ายบันทึกผลการเรียนรู้และนาเสนอ
ข้อมูลจากสิ่งที่ทากิจกรรม
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ จัดโครงการ/งานอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง ต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์รอบตัว มีทักษะทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน จากการสะท้อนออกมาจากความคิด
ความรู้สึกภายในของนักเรียน โดยมีกระบวนการจัดทาโครงงาน เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทาง
กระบวนการในการสังเกต สารวจ ในข้อสงสัย ตั้งคาถามในสิ่งที่อยากรู้รวมถึงคาดคะเนคาตอบ ออกแบบ
วิธีการหาความรู้ ลงมือทา คิดคานวณจากการวัดขนาดของสิ่งต่างๆ ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ บันทึก
การเรียนรู้และนาเสนอข้อมูลที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีความสนใจอยากเรียนรู้
สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย จั ด กิ จ กรรมโครงงานเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เด่นชัดมากขึ้น และมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการ
เคลื่อนไหวและสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด มีความแปลกใหม่มากขึ้นจากการทางานประดิษฐ์
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
ตัวบ่งชี้

จานวน ครู
จานวน ครู ร้อยละที่
ที่อยู่ในระดับ
ทั้งหมด
ได้
3 ขึ้นไป

5.1ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผู้ปกครอง
5.6ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์
5.7ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง

12

5.9ครูมีวฒ
ุ ิและความรูค้ วามสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5

14

ค่า
น้าหนัก

83.50

คะแนนที่
ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

หมาย

1.67

2

ดีเยี่ยม

1.69

2

ดีเยี่ยม

ความ

2
12

14

84.50
2

11

14

81.50

2

1.63

2

ดีเยี่ยม

11

14

82.00

2

1.64

2

ดีเยี่ยม

11

14

81.00

1.62

2

ดีเยี่ยม

1.64

2

ดีเยี่ยม

2
11

14

12

14

84.00

2

1.68

2

ดีเยี่ยม

13

14

86.00

2

1.72

2

ดีเยี่ยม

10

14

80.00

2

1.60

2

ดีเยี่ยม

11

14

81.00

2

1.62

2

ดีเยี่ยม

20

16.51

20

82.00

2

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณครูแผนกปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เข้า ใจปรัชญา หลัก การ และธรรมชาติข องการจั ด
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การจั ด ประสบการณ์ สามารถจั ด ท าแผนการจั ด

ดีเยี่ยม
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ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ครูเข้า
รับการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสาหรับเด็กที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนาผลการประเมินที่ได้มาปรับใช้กับการจัดประสบการณ์
และจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็ก และผู้ปกครอง ครูนาผลงานของเด็กมาจัดทาสารนิทัศน์และไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
คุณครูปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย
ความมุ่ ง มั่น ทุ่ ม เทการสอนอย่ างเต็ มเวลาและเต็ มความสามารถ เพื่ อ พัฒ นาผู้ เ รีย นให้มี คุ ณภาพบรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้คณะครู/ผู้ช่วยครู/เจ้าหน้าที่พัฒนาจากการอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในปรัชญา หลักการของสถานศึกษา ด้วยความมุ่ง มั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาความสามารถ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีการจัดทาแผนการจัด ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัยและสาระท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการคุณค่าพระวรสารมาจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกและใช้สื่อที่ผลิตเองรวมถึงสื่อเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม
กับวัย การใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน การใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนา การ
นักเรียนหลากหลาย มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์รวมถึงปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีพัฒนาการที่
ดีขึ้น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึ ง
ครูมีวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนสามารถจัดทาสารนิทัศน์เพื่อพัฒนานักเรียน
ได้
ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/ผู้ช่วยครู/เจ้าหน้าที่จบระดับปริญ ญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ถ้าไม่จบส่งเสริมให้ศึกษาต่อจนจบในระดับปริญญาตรี และมีการรส่งบุคลากรในระดับปฐมวัยเข้าร่วม
ในการอบรม สัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่หลากหลายรวมถึงการพัฒนาสื่อสารสอนลงในหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วย
การเรี ย นรู้ แ ต่ ละวั น/สั ป ดาห์ /ภาคเรี ย น/ปี รวมถึ ง การประเมิน พั ฒ นาการนั กเรี ย นอย่ างเด่ นชั ด ทั้ง ด้ า น
รายบุคคลและกลุ่มตามอัตลักษณ์+พัฒนาการ 4 ด้านนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร มีการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนโดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่มีลักษณะเชิงบวกและให้กาลังใจเกื้อกูล การสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน มีการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อตามหน่วยการสอน
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จากของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน มีการทาวิจัยและนาผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน รวมถึง การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมภายใน-นอก มุมต่างๆ ในห้องเรียนเสริม
พัฒนาการ 4 ด้าน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนจากการส่งแบบบันทึกพฤติกรรมให้นักเรียนทุก
สัปดาห์ มีการให้คาแนะนาผู้ปกครองถึงการช่วยปรับพฤติกรรมนักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
นักเรียนในอนาคต โดยรักนักเรียนเสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีการให้ครูร่วมคิดวิเคราะห์แบบรายงานและส่งเสริมครูในการจัดทาสารนิทัศน์ที่ชัดเจน และ
นาข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาผู้เ รี ย น รวมถึ ง การนาผลการใช้ สื่ อ มาปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพสื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

6.1ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ
6.4ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
6.6ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
6.7เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม

1.89

2

1.89

2

ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6

18.45

20

18.45

20

ดีเยี่ยม

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม

3.00

3

3.00

3

ดีเยี่ยม
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
ผู้บ ริห ารมีค วามรู้ ความเข้ าใจในการจัด การศึก ษาปฐมวั ย โดยจัด ให้ มี แหล่ง เรี ยนรู้ทั้ ง ภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนได้ปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบ
นักเรียนมีการไหว้ที่สวยงามตามวัฒนธรรมของโรงเรียน ผู้บริหารยังส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและยังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นผู้นาทางวิชาการการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานต่างๆในด้านวิชาการและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาตนโดยการอบรม / ศึกษาดูงาน /เข้ารับการสัมมนา เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การ
อบรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนาสิ่งที่ได้รับมาขยายผลอย่างมีเป้าหมายผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทั่ว
ทั้งสถานศึกษา ร่วมกาหนดเป้าประสงค์ พันธกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน มีการประเมิน ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะแต่ละฝ่ายในการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้โดยการให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา ผู้บริหารยังได้สร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้บุคลกรได้ทางาน
อย่ า งอุ ทิศ ตนเพื่อ องค์ กร และนั ก เรี ยน จากผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย
ผู้ปกครอง นักเรียนชุมชนเกิดความพึงพอใจการบริหารที่เป็นไปตามเป้าหมาย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เข้าใจหลักการจัดศึกษาปฐมวัย ให้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และ การจัดการให้คาปรึกษา แนะนา และเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่องมีการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
มีการลงนามประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาช่วยพัฒนา
บุคลากรและการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการของผู้เรียน มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาสะม
กับความสามารถของผู้เรียน
ผลการพัฒนา
จากการที่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ทา
ให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการประชุม มีการพัฒนาตนเองในทุกด้าน ส่ง ผลให้ผู้บริห ารปฏิบัติง านตาม
บทบาทหน้าที่อย่างไร ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในระดับดี
เยี่ยม
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และต่อเนื่อง
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกั บโรงเรียนมี การขับเคลื่อ น
นโยบายต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนก้าวทันกระแสโลกอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

3.32

4

3.32

4

ดีเยี่ยม

3.34

4

3.34

4

ดีเยี่ยม

7.3จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

3.30

4

3.30

4

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
7.5จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน

3.31

4

3.31

4

3.29

4

3.29

4

ดีเยี่ยม

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7

16.56

20

16.56

20

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
แผนกปฐมวัยโรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยตาม
โครงสร้างการบริหารงานในระบบ โดยการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายตามขอบข่ายของงานอย่างชัดเจนโดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลลากรทุกคน
นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา และกิจกรรมวันฉลองวัดซางตาครู้ส เป็นต้น มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้า ห้องเรียน
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทั้ง
ยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเป็นเด็กประจาทุกปีเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย และมีระบบการ
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ลงชื่อรับเด็กเพื่อป้องกันการสูญหาย อีกด้วย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7
โรงเรียนมีระบบในการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและเข้าใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ชัดเจน มีการดาเนินงานแบบPDCA อย่างเป็นระบบเป็นที่ยอมรับต่อสถานศึกษาอื่นๆที่เข้ามาศึกษาดูงาน ตลอดทั้งปี
การศึกษา
ผลการพัฒนา
มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการบูรณาการ เศรษฐกิจ พอเพียง ไตร่ตรอง ซึ่งสิ่งนี้จ ะมีการบูรณาการสู่
แผนการจัดประสบการณ์ลงสู่ผังนโยบายซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาหลักสูตรควรมีความต่อเนื่องตามผังนโยบายให้มากยิ่งขึ้น

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ระดับที่ได้

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

8.1กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

0.97

1

0.97

1

8.2จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

0.97

ตัวบ่งชี้

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

0.97
1

ความหมาย

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

ของสถานศึกษา
8.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ

0.97

1

0.97

0.48

0.5

0.48

0.5

8.5นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

0.46

0.5

0.46

0.5

8.6จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน

0.96

1

0.96

1

4.81

5

4.81

5

ในการบริหารจัดการ
8.4ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8

1

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนมีกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดทารายงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA มี

56

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

การจั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา และนาผลการประเมิน คุณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช้ ใ นการวางแผนพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและยังส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนผลัด เปลี่ยนหมุ นเวียนกัน ในการเข้ ารั บการอบรม ในการเป็น ผู้ต รวจประเมิน มาตรฐานทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8
โรงเรียนมีคณะกรรมการ กาหนด มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดาเนินงานตาม
โครงสร้างบริหาร มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกปี และจัดทาเป็นรายงานนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมิน
ผลการพัฒนา
จากการบริหารจัดการติดตามตรวจสอบ และโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา พร้อมทั้งนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 8 ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูรู้จริง
ชัดเจน และกระตือรือร้นในการรับการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกตลอดเวลา

เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

การแสดงความสามารถทางสุนทรียภาพ
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา

2.06

2.5

2.06

2.5

ดีเยี่ยม

9.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.08

2.5

2.08

2.5

4.14

5

4.14

5

ตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีพัฒนาการทั้งครบโดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ แผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการ / งาน /
กิจกรรม ผลการรายงานประจาปี , ปฏิทินปฏิบัติง าน , หลักสูตรสถานศึกษา , โครงการติดตามและพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น , รายงานสรุปผลประเมินโครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนและแหล่ง
เรียนรู้ , รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเสริมหลักสูตร ระดับปฐมวัย , รายงานสรุปผลการประเมินงาน
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ , รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหนูน้อยอัจฉริยะระดับปฐมวัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9
โรงเรียนมีวิธีการ แนวทาง และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ปรับปรุง ในปีการศึกษา 2554 จัดทาโดย
คณะครูระดับปฐมวัยให้คิดวิเคราะห์ร่วมกับสถาบันวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงประชาคมอาเซียน และมี การนาหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง ไปให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตรวจสอบ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมอนุมัติให้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง มีการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน มีการพั ฒนาการจัดประสบการณ์ในการทาโครงการ
ร่วมด้วยช่วยสอนเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานสัปดาห์วิชาการภายใน – ภายนอก
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาร่วมงานวิชาการภายใน และจัดแข่งขันวิชาการภายนอกมี
โรงเรียนในกลุ่มสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมาร่วมและโรงเรียนใกล้เคียง
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ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างของบุคคล ธรรมชาติและการเรียนรู้ของนักเรียน
ตามหลักสูตรปี 2546 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น สนองการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโครงการร่วมด้วยช่วยสอน เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่หลากหลายและจาเป็นต่อการดารงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยมีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย เพื่อให้พ่ อแม่ ผู้ปกครอง ได้เกิดความตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมถึงการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับนักเรียน
ในการทาใบงานและส่งสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนทุกสัปดาห์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานระดับปฐมวัย
ทุกเดือน และส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเช่นงานวันแม่ สัปดาห์
วิชาการภายใน งานวันรับวุฒิบัตรปฐมวัยปีที่ 3 ( บัณฑิตน้อย ) โรงเรียนจัดสิ่งที่จาเป็น เอื้อประโยชน์และ
อานวยความสะดวกต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีการจัด
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเด่นชัด เพื่อครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต ลอดเวลาเต็มศั กยภาพ ส่ง ผลให้แนวการจัด การศึก ษามีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลตามผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9 ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนมีวิธีการ แนวทางและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่ เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล โดยมีห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษาและน าสู่ก ารปฏิ บั ติไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้ง มีการจัดสิ่ง อานวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและโรงเรียนจะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

การฝึกทักษะการแสดงออก
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

ค่า
น้าหนัก

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เด็กบรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10

ความหมาย

ดีเยี่ยม
2.62

3

2.62

3

1.77

2

1.77

2

ดีเยี่ยม

4.39

5

4.39

5

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และเป็นสุข ดัง นี้
จัดทาแผนกลยุทธ์ , จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมหน้าเสาธง , กิจกรรมอบรม โฮมรูม , วัน
สาคัญทางศาสนาเช่น วันแม่พระบังเกิด , วันคริสต์มาส และวันอาสาฬหบูชา– วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
, วันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันแม่, วันลอยกระทง วันสงกรานต์ , กิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต ,
งานมอบรางวัล นักเรียนที่มีพัฒนาการตามอัตลักษณ์นักเรียนดารสมุทร ระดับปฐมวัย , โครงการหนูน้อยนักพัฒนา
ระดับปฐมวัย ,หลักสูตรปฐมวัยสถานศึกษา , โครงการติดตามประเมินและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น
, งานทะเบียนและประเมิน ผลการเรียน ระดับปฐมวัย , กิจกรรมหนูน้อยสมองไว , กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ,
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ,
กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต , กิจกรรมวันสาคัญของชาติ/วันสาคัญทางศาสนา ,
กิจกรรมสมาธิยามเช้า , กิจกรรมประจาวัน / ๖ กิจกรรมหลัก , กิจกรรมร่วมด้วยช่วยสอน , งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน ระดับปฐมวัย , งานพฤษศาสตร์ ระดับปฐมวัย , โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, โครงการพัฒนา
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลงานรับรองบุคลากรต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน ในระดับปฐมวัย
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10
โรงเรียนมีวิธีการ และ แนวปฏิบัติ ในการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์
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และแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงาน โครงการ กิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา มีการประชุม อบรมสัมมนา จัดปฐมนิเทศ จัดทาเอกสารแผ่นพับ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาอบรมบุคลากรทุกฝ่าย ดาเนิน โครงการ กิจกรรม ตามแผน
ปฏิบัติงานประจาปี มีการประชุมกากับติดตามงานอย่างสม่าเสมอ ก็การสรุปผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยสอน ได้เชิญบาทหลวง และนิมนต์พระภิกษุมาให้การ
อบรมแก่นักเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ร่วมสรุปประเมินงาน
ประจาปี วิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพือ่ นามาพัฒนากระบวนการทางานในปีการศึกษาต่อไป
ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน โครงงาน กิจกรรมบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายส่งผลให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุข สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเห็นได้จากจานวนนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นดี
มีคุณธรรมนาความรู้ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรเพิ่มแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกระบวนการที่หลากหลายให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน งาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยเป็นการวางรากฐานที่มีคุณภาพมั่นคงยั่งยืนให้แก่อนาคตของชาติ

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้

11.1จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

ระดับที่ได้

2.48

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

ดีเยี่ยม

3

2.48

3

1.65

2

1.65

2

ดีเยี่ยม

4.13

5

4.13

5

ดีเยี่ยม

ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ค่า
น้าหนัก

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แผนกปฐมวัยให้การศึกษาตามแนวทางเรียนรู้ ทั้ง เด็กชาย-หญิงเพื่อให้
ความรู้ตามแนวทางพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็นคนดี ซื้อสัตย์ รักความสะอาด มารยาทงาม สร้างคนให้มี
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คุณธรรม มีความรู้จากการสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะพื้นฐานพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญาสมวัยและความรู้พื้นฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมตัวเด็ก เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว มีการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการหนูน้อยสมองไว โครงการสุขภาพดีมี สุข และกิจกรรมการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach เพื่อให้เห็นความสาคัญของการทาความดี เข้าใจผู้อื่น รับรู้ รับ
ฟังเรื่องราวต่างๆได้
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11
เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและตอบสนองนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคุณค่าทางศาสนา และวัฒนธรรม โดยคณะ
กรรมการสถานศึกษารับทราบและเห็นชอบ ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียนและฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้ดาเนินงานร่วมกันมีการประชุมวางแผนกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
กากับ ติดตาม สรุปประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางาน
สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวระดับปฐมวัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษาในภาค
เรียนที่ 1 และรณรงค์ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ด้วยจิตตารมณ์มหาพรตของคาทอลิก โดยการนาคุณค่าจิตตารมณ์
ของทั้งสองเทศกาล อันได้แก่ การลด ละ เลิก และ แบ่งปันผู้อื่น มาให้การอบรมหน้าเสาธง อบรมในชั่วโมงโฮมรูม
จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา และจิตตารมณ์มหาพรต ตั้งกล่องรับปัจจัยที่ได้จากการลด ละ เลิก
เพื่อนาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา-มหาพรต บุคลากรได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาบุญ
ตักบาตรได้ฝึกปฏิบัติ ลด ละ เลิก ตามช่วงวัยของตน จากการรณรงค์ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรแบ่งปันมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็นปัจจัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบมหาอุทกภัย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สังคมด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ออกกาลังกายร่วมกัน และมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ
ต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 11 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีงาน โครงการ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้ด้วยการสร้างทักษะชีวิต
เสริมภูมิคุ้มกันจิตใจ ด้วยนโยบายการให้การศึกษาอบรมเน้นคุณธรรมนาความรู้โดยนาเอาคุณค่าพระวรสาร
(อั ต ลั ก ษณ์ ก ารศึ ก ษาคาทอลิ ก ) คุ ณ ค่ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และคุ ณ ธรรมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเข้ า มาสู่
กระบวนการจั ดการศึก ษาอบรมอย่ างต่อ เนื่ องสัม พัน ธ์กั นในทุ กระดั บชั้ น พัฒ นากระบวนการส่ ง เสริ มให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม เช่นการออกไปเก็บขยะบริเวณ
ชุมชน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
1.1 มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
และ สิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

น้าหนัก
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน
5
4.50
1
0.84
1.5
1.35
1.5
1.40
1
0.89

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5
1
1
1
2
5
2

4.92
0.98
0.98
0.98
1.98
4.88
1.96

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี้ยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1
1
5
1

0.95
0.98
1.00
4.46
0.89

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

0.88

ดีเยี่ยม

1
1
1

0.89
0.88
0.92

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การ
เรยนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

น้าหนัก
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน
20
18.20

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

2
2

1.82
1.82

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2

2.00

ดีเยี่ยม

2
2
2

1.64
1.82
1.64

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

1.82

ดีเยี่ยม

20

19.89

ดีเยี่ยม

3
3

3.00
3.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฏกระทรวง
8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

น้าหนัก
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน
3
3.00

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

3

3.00

ดีเยี่ยม

2

1.89

ดีเยี่ยม

20
4

18.45
4.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

3.50

ดีเยี่ยม

4

3.45

ดีเยี่ยม

4

4.00

ดีเยี่ยม

4
5

3.50
4.60

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
1

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1

0.60

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนนเต็ม คณะกรรมการ
ประเมิน
0.5
0.50

ระดับคุณภาพ

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใช้
0.5
0.50
ดีเยี่ยม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
1
1.00
ดีเยี่ยม
ภายใน
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
5
4.00
ดีเยี่ยม
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
2.5
2.00
ดีเยี่ยม
บุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภ่ายในสถานศึกษา
2.5
2.00
ดีเยี่ยม
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
5
5.00
ดีเยี่ยม
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
3
3.00
ดีเยี่ยม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2
2.00
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
5
5.00
ดีเยี่ยม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบาย
3
3.00
ดีเยี่ยม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
2
2.00
ดีเยี่ยม
รวมคะแนนที่ได้
100
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 93.90 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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4. ผลการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จานวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ

จานวนเด็กที่
ประเมิน

ดี

พอใช้

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

-

พัฒนาการด้าน

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จานวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ

จานวนเด็กที่
ประเมิน

ดี

พอใช้

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

-

พัฒนาการด้าน

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
จานวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ

จานวนเด็กที่
ประเมิน

ดี

พอใช้

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

-

พัฒนาการด้าน

(ให้นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)
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บทที่ 3
สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเด่นของสถานศึกษา(ในแต่ละด้านสามารถเขียนได้มากกว่า 3 ข้อ)
1.
จุดเด่นของสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)
จุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านครู
1. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
2. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
4. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
5. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
7. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
9. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง
10. นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
11. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
12. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
13. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
14. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
15. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ
16. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
17. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
18. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
19. ครูมีจิตตารมณ์แห่งการรัก รับใช้ มีจิตสานึกของความเป็นเจ้าของ
ด้านผู้บริหาร
1. มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน
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3. ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
4. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร
5. ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
7. มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์
8. มีคุณธรรม จริยธรรม
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
10. สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
11. ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
12. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
13. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอานาจ
14. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
16. มีความเป็นประชาธิปไตย
17. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ด้านผู้เรียน
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
2. มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
3. มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
4. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
5. มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด
7. ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี
8. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
9. ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
10. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
12. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
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14. มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการทางาน
15. มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ
16. มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
17. รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม/ทางานร่วมกับผู้อื่นได้/ทางานเป็นทีม
18. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน
19. มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์
20. มีอิสระในการนาเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก
ด้านสถานศึกษา
1. ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
3. จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
4. เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
5. มีทนุ การศึกษาและอาหารกลางวัน
6. มีบริการรถรับส่งผู้เรียน
7. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
8. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
9. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
11. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
12. ให้ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา
13. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
14. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ
15. การจัดประสบการณ์เหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน
16. นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการจัดประสบการณ์
17. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
18. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
19. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
20. ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับปฐมวัย
21. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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22. มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
23. มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
24. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
25. วางแผนและดาเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
26. มีหลักสูตรประจาสถานศึกษา
27. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี
28. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
29. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร
30. อาคารเรียน/ห้องประกอบการ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้
2. จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)
จุดควรพัฒนา
ด้านครู
1. การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์
4. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่
5. สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ
6. พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน
7. นาผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง
8. จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง
9. การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการ
เรียนการสอนเป็นรายบุคคล
10. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ
11. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง
ด้านผู้บริหาร
1. นาการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ
2. การสร้างขวัญและกาลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย
4. การนาข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน
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ด้านผู้เรียน
1. จิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง
2. ผูเ้ รียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว
3. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
5. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ สะอาด
7. ส่วนสูง น้าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน
8. ความอดทน อดกลั้น/ทางานจนสาเร็จ
9. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
10. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
ด้านสถานศึกษา
1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาให้มีครูแกนนาและครูต้นแบบ
5. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ
6. การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้
7. การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ
8. การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
10. ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ
11. จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้
12. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
13. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
14. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ
15. ห้องสมุดที่ทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านครู
1. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย
4. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/
เน้นการสอนบทบาทสมมติ
5. ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้
6. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การดารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจาวัน
8. ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
9. ประเมินผลตามสภาพจริงและนาผลมาใช้
10. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านผู้บริหาร
1. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
2. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน
4. ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีม
ด้านผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตสานึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
3. จัดทาบันทึกความดี
4. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
5. ปลูกจิตสานึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี
7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น
8. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้

73

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

9. ฝึกความเป็นผู้นา/ผู้ตาม
10. ฝึกกระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
11. ฝึกกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้
13. สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ตามระดับพัฒนาการระดับ อ.1-อ.3
14. วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
15. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
16. นาเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
17. นาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา
18. มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู
19. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
20. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง
21. ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา
22. ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ
23. ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
24. นานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
25. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน
26. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ความต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)
ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านครู
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล
3. ความชานาญด้านการจัดการศึกษา
4. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง
5. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
7. การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
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ด้านผู้บริหาร
1. การแนะนาแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี
2. ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร
3. การส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
ด้านผู้เรียน
1. การฝึกฝนด้านการคิด
2. ความกล้าแสดงออก
3. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น
4. การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้าใจ
5. ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด
6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ
8. ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน
ด้านสถานศึกษา
1. การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู
2. การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5. ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การให้คาปรึกษา แนะนา/นิเทศ
7. ข่าวสารทางการศึกษา
8. การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน
9. การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิ ตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิ ภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๑๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๘.๕๐
๘.๐๐
๓๒.๐๐
๑๓.๕๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๙๒.๐๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และ
๒.๕๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
๒.๕๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๑ ผลการด าเนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่ อ ส่ ง เสริ มบทบาทของ
๒.๕๐
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
๒.๕๐
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิ ศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิ รปู การศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
สรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี ) ประเภทโรงเรียน
 ผลรวมคะแนนประเมิ นสถานศึกษา ๙๒.๐๐ คะแนน
 มีคณ
ุ ภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่

 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี )

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางสรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกเป็ นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ :ระดับปฐมวัย
ชื่อตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญั ญาสมวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัว บ่ ง ชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒ นาให้บ รรลุ ต ามปรัช ญา ปณิ ธ าน/วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๘.๕๐
๘.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๑๕.๐๐

๑๓.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๓๕.๐๐

๓๒.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๙๒.๐๐

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ผลรวมคะแนนทัง้ หมด ๑๐๐.๐๐
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คำสั่งโรงเรียนซำงตำครู้สศึกษำ
ที่ ซศ.4 / 2561
เรื่อง กำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปี กำรศึกษำ 2560
*****************************
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) มาตรา
48กาหนดให้ สถานศึกษาจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนันเพื
้ ่อให้ การจัดทา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2560 ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
จึงขอแต่งตังคณะกรรมการในการด
้
าเนินงาน ดังนี ้
ประธำนที่ปรึกษำ
เซอร์ มาร์ กาเร็ ต
รัตนาวงศ์ไชยา
ประธานที่ปรึกษา
1.คณะกรรมกำรรวบรวมข้ อมูล
มีหน้ าที่จดั เก็บข้ อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบของแต่ละมาตรฐานสรุปเป็ นเอกสารรายงานผล
การดาเนินการประเมินรวบรวมส่งฝ่ ายจัดพิมพ์จดั ทารูปเล่ม ประกอบด้ วย
ระดับปฐมวัย
1. นางสาวชนิดา
ณ นคร
2. นางสาวปิ ยะดา
คล้ อยเขษม
3. นางสาวปั ทมกร
รัตนกสิกร
4. นางบุษกร
เละประยูร
5. นางสุชาดา
น้ อยสอาด
6. นางสาวพีรดา
ชัยวราสวัสดิ์
7. นางสาวอัญชลี
โมอ่อน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
1. นายอนันต์
ใจเอื ้อย
2. นางสาวปราถนา
กรานแก้ ว
3. นางสาวกิตติยา
สัตยวนิช
4. นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ
5. นางอรวรรณ
ปิ่ นเพ็ชร์
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6. นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์
7. นางบุษรา
ผุดผ่อง
8. นางดวงกมล
แสงอุไร
9. นางสาวนัยนา
วุฒิไล
10. นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
11. นางปานทิพย์
ใจเอื ้อย
12. นางสาวนารี
นักปี่
13. นางวันดี
พ่วงจาด
14. นางสาวนวลจันทร์
สีดอกบวบ
15. นางสมลักษณ์
บุญเพชร
16. นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริ ฐ
17. นางจริ น
นิยมจ้ อย
2.คณะกรรมกำรจัดระบบข้ อมูล
มีหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลจากคณะกรรมการเก็บข้ อมูล และกรอกลงในระบบ
1. นางจริ น
นิยมจ้ อย
2.นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
3.นางสาวเกียมจิต
วงษาพัด
4. นางอรวรรณ
ปิ่ นเพ็ชร์
3.คณะกรรมกำรจัดพิมพ์ เอกสำร
มีหน้ าที่พิมพ์เอกสาร พิสจู น์อกั ษร ออกแบบปกและจัดทารายงานเป็ นรูปเล่ม เพื่อจัดส่งรายงานผล
ให้ หน่วยงานตันสังกัด
1. นางจริ น
นิยมจ้ อย
2. นางสาวปนัสยา
ใจเอื ้อย
3. นางสาวสุกญ
ั ญา
โกมารพิมพ์
4. นางวันดี
พ่วงจาด
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( เซอร์ มาร์ กาเร็ ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
.............................................................................................................................................

มติที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นซางตาครู้สศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2560 ได้พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนได้

ลงชื่อ
( บาทหลวงสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ลงชื่อ
( นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการโรงเรียน
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