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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

ในดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ทางโรงเรียนอยูในระดับ   ยอดเยี่ยม 

     เนื่องจากการจัดกิจกรรมตางๆ ชวยพัฒนาเด็ก ๆ ในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

พรอมทั้งมีทักษะในการฟง พูด ในดานรางกาย เด็กทุกคน ๆรูจักการดูแลสุขนิสัยของตัวเอง รักความ

สะอาด รูจักรับประทานอาหารที่มีประโยชน รูจักปฏิบัติกิจรวัตรประจําวันของตนเองได รูจักเคลื่อนไหว

รางกาย ออกกําลังกาย รูจักหลีกเล่ียงอันตรายจากการเลนรวมกัน และเลนเครื่องเลนสนาม  ในดาน

อารมณ-จิตใจ เด็ก ๆ รูจักการแบงปน การอดทน รอคอยตามลําดับกอนหลัง รูจักเลนและทํางานรวมกับผู

อ่ืนได สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรียนไดเหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจ กลาคิด กลาทํา กลา

แสดงออก โดยสังเกตไดจากการว่ิงเลน การรูจักพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนสนใจ หรือเรื่องที่กําลัง

เรียนอยู กลาลองผิด ลองถูก รูจักควบคุมอารมณตนเอง รักธรรมชาติ มีสุนทรียในการเรียนรูศิลปะ ดนตรี 

รูจักช่ืนชมผลงานของตนเอง แลผูอ่ืน ไดเหมาะสมตามวัย   ในดานสังคม เด็ก ๆ มีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในขณะทํากิจกรรม รูจักการทํางานรวมกัน เลนรวมกัน เอื้อเฟอเผื่อแผ  รูจักระลึกถึง  และซาบซึ้ง

ในพระคุณของผูที่มีพระคุณ อันไดแก พระมหากษัตริย พอแม ปูยา ตายาย ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณ

ทั้งหลาย รูจักเช่ือฟง คําส่ังสอน ของพอแมครูอาจารย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ของสวนรวม เชน

การเขาแถวตามลําดับกอนหลัง รูจักหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือตนเอง และผูอื่น รูจักหยิบยื่นความชวย

เหลือใหผูอ่ืน ตามกําลัง และโอกาส รูจักการปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามที่ดี  สวนในดานสติปญญา เด็ก

ๆ สามารถสังเกต เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู จัดลําดับเรื่องราว โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย รูจักใชภาษาตาง ๆ ไมวาจะเปนภาษาพูด และภาษาทาทางสื่อสาร กับคน

อ่ืนเพื่อบอกเลา รองขอ หรือแสดงอารมณตางของตนได  มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยสังเกต

ไดจากการสรางผลงานทางศิลปะของเด็ก ๆ นอกจากน้ีเด็ก ๆ ยังเกิดทักษะในการสังเกต แยกแยะ จดจํา

วิเคราะห สังเคราะห รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น อยางเชนในการทํางานรวมกันกับเด็กคนอื่นๆ ใน

กิจกรรมคอมพิวเตอร กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมดนตรีไทย และดนตรีสากล

ในดานกระบวนบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 2  ทางโรงเรียนอยูในระดับ   ยอดเยี่ยม

          เน่ืองจากการเอาใจใสบริหารงานของผูบริหารสงผลใหโรงเรียนมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

  นําองคกรสูความสําเร็จเปนสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ไดรับการยอมรับจากชุมชน และไดรับการรับรอง

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก   บุคคลากรในสถานศึกษามีความสมัครสมาน
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สามัคคีกัน รวมแรงรวมใจในการทํางาน กระตือรือรนที่จะใฝหาความรูเพื่อนํามาพัฒนาเด็ก ๆ อยูเสมอ

เพ่ือชวยขับเคล่ือนใหการดําเนินงานทุกสวนสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเปา

หมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดไวสงผลใหเด็ก ผูปกครอง และ

ชุมชนมีความพึงพอใจในผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในดานการจัดประสบการณที่เนนเดกเปนสําคัญ มาตรฐานที่ 3 ทางโรงเรียนอยูในระดับ  ยอดเยี่ยม

      ทางโรงเรียนมุงเนนการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผา

การเลน มีการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา โดนการนํา นวัตกรรม การเรียนรูแบบโครงการ (Project

Approach) เปนจุดเดนในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อสงเสริมการเรียนแบบ  การคิดวิเคราะห  การ

คิดอยางมีเหตุผล คนควา   หาคําตอบดวยตนเอง  การสังเกต และการสํารวจของเด็กและในปการศึกษา 

 2563  โรงเรียนไดจัดการเรียนรูดวย STEM  EDUCATION ใหเด็กไดมีโอกาสในการเรียนรูผาน

ประสบการณตรง โดยการบูรณาการ 4  วิชาเขาดวยกัน  จาการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม   และ

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงผลใหครูตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ  เพื่อใหทันกับ

ความเปล่ียนแปลงของสังคม  ยุคสมัย  สภาพปญหา  และความตองการของเด็ก  เปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก

ในการพัฒนาเด็กใหเปนผูใฝใฝเรียน   รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สรางสังคมแหงการเรียนรู  ครูมี

ความเขาใจและดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยความรักและความอบอุน  เปนที่พึงพอใจของผูปกครองและ

ชุมชน

        แนวทางการพัฒนา

1.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

           ดานรางกาย    โรงเรียนวางแผนจะพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเจริญเติบโตเหมาะสม

ตามวัยอยางตอเน่ือง และพัฒนาเด็กใหมีนํ้าหนัก  และสวนสูงเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข โดยการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย โภชนาการและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและเหมาะ

สม

           ดานอามรมณ-จิตใจ     โรงเรียนวางแผนจะพัฒนาเด็กใหเปนผูที่มีอารมณดี ราเริง แจมใส

สุขภาพจิตดี โดยการใหความรักความอบอุน ตามโอกาสอันควร อีกทั้งจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กมีความสุข

สนุก ในการเขารวมและปฏิบัติดวยความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้น เชน กิจกรรมสงเสริมทักษะดาน

ดนตรี กิจกรรมศิลปนนอย กิจกรรมหนูนอยนักอนุรักษ และหนูนอยนักสํารวจ เปนตน

           ดานสังคม  โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนาเด็กใหมีความซื่อสัตยสุจริต รูจักสิทธิและหนาที่ของ

ตนเองและผูอ่ืนอยางตอเน่ือง โดยการจัดกิจกรรม เลานิทานที่แฝงดวยคุณธรรมจริยธรรมใหฟงอยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือปลูกฝงการเปนคนดี ประกาศเกียรติคุณเด็ก ในกิจกรรมคนดีศรีรุงเพชร เพื่อใหเปนตัวอยาง

แกเด็กคนอ่ืน ๆ ใหทําความดี จัดกิจกรรมวันนี้หนู ๆ ทําดีหรือยัง โดยเด็ก ๆ จะตองมาเลาประสบการณ

การทําความดีของแตละคนหนาแถวหลังเคารพธงชาติอยางนอยวันละ 1 คน คนละ 1 - 2 อยาง เปนตน

          ดานสติปญญา  โรงเรียนวางแผนสงเสริมใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิดใหมากขึ้น  การรูจักใช

ภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย การสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค โดยจัดกิจกรรมประกวดวาด

Page 3 of 70



ภาพระบายสีในสัปดาหวิชาการ กิจกรรมการแขงขันเลานิทานคุณธรรมในสัปดาหหนูนอยรักการอาน

เปนตน เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกมากขึ้น และรูจักพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด การคิดวิเคราะห การ

สรางจินตนาการความคิดสรางสรรคและตัดสินใจอยางมีเหตุผลของเด็ก โดยใชการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมของเด็กรายบุคคลเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

2.   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยสรางเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  และผู

เก่ียวของทุกฝายที่มีสวนรวม เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามเปา

หมายตอไป เพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.   มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ทางโรงเรียนสงเสริมใหครู เขาอบรม สัมมนา การเรียนการสอนที่ทันสมัย  และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมกับเด็กปฐมวัย  ทั้งน้ีไดเพ่ิมการอบรมแบบระบออนไลนเพื่อความสะดวก เพื่อสรางเสริมการจัด

ประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภา

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลรุงเพชร

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1112100121

ที่อยู (Address) : 39/10-11 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : วัดไผเหลือง ถนน (Street) : รัตนาธิเบศร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางรักพัฒนา เขต/อําเภอ (District) : บางบัวทอง

จังหวัด (Province) : นนทบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 11110

โทรศัพท (Tel.) : 02-921-3390 โทรสาร (Fax.) : 02-921-3389

อีเมล (E-mail) : rungpetchschool_2551@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.rungpetchschool.com/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -
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ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ดีเลิศ

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.  แบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ดานคุณภาพเด็ก

2.   แบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

3.  แบบประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 3   การจัดการที่เนนเด็กเปนสําคัญ

4.   แผนการจัดประสบการณตามหลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ.2560

5.  โครงการตางๆ ที่สนับสนุนมาตรฐานและตัวบงชี้

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่  1 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยเพิ่มการจัดการเรียนรูดวย  STEM 

Education 

2.  แผนปฏิบัติงานที่  2   สงครูเขารับการอบรมอยางตอเน่ือง  มีชั่วโมงการอบรมมากขึ้น โดยเพิ่มการ

อบรมในระบบออนไลน

3. แผนปฏิบัติงานที่  3   สงเสริมการศึกษาดูงานของครูทั้งในและตางประเทศ

4. แผนปฏิบัติงานที่  4  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

5. แผนปฏิบัติงานที่  5  สนับสนุนใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น

6. แผนปฏิบัติงานที่  6   เปดโอกาสใหชุมชนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตามโอกาสอันเหมาะสม

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. บานดักยุง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

่ ่
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เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปน

ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานส่ิงแวดลอม

(........Ruchanee Srioon........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : อนุบาลรุงเพชร (-)

รหัสโรงเรียน : 1112100121

ที่อยู (Address) : 39/10-11 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : วัดไผเหลือง ถนน (Street) : รัตนาธิเบศร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางรักพัฒนา เขต/อําเภอ (District) : บางบัวทอง

จังหวัด (Province) : นนทบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 11110

โทรศัพท (Tel.) : 02-921-3390 โทรสาร (Fax.) : 02-921-3389

อีเมล (E-mail) : rungpetchschool_2551@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.rungpetchschool.com/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

สุขภาพดี  วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  นอมเศรษฐกิจพอเพียง                                

วิสัยทัศน

โรงเรียนอนุบาลรุงเพชรมุงมั่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็กดวยความอบอุนและสงเสริมพัฒนาการทุก ๆ

ดาน ดวยการเรียนรูผานการเลน เพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตอยางสมดุลเหมาะสมตามวัย ทั้งดานรางกาย 

อารมณ – จิตใจ  สังคม และสติปญญา ควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาท  และการ

ใชชีวิตอยางพอเพียง รูจักการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามวิถีไทย

พันธกิจ

ฝายวิชาการ

1.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน  พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม

สติปญญา และสงเสริมการเรียนรูทางดานภาษา

2.พัฒนาการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนการสอน แบบโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตรปฐมวัย

3.สงเสริมการเรียนรูระดับปฐมวัยโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ

เรียนการสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและการรับประเมินจากภายนอก

5.วางแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา

ฝายกิจการนักเรียน

1.สงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม  รูจักประหยัด

ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

2.สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก

3.จัดระบบเพ่ือใหโรงเรียนและเด็กปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดอยางตอเน่ือง

4.ปลูกฝงใหเด็กมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และมหากษัตริย

ฝายบริหารทั่วไป

1.จัดการบริหารงานแบบกระจายอํานาจระหวางบุคลากร  ทํางานเชื่อมโยงความสัมพันธอยางมีระบบ

และมีประสิทธิภาพ

2.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
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3.สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษา และจัดสภาพแวดลอมใหเปนธรรมชาตินาอยู นาเรียน  และ

ปลอดภัยไดมาตรฐาน

4.วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ

เปาหมาย

ฝายวิชาการ

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน

1.เด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ สังคม   สติปญญา และภาษา

2.พัฒนาการเรียนรู โดยการจัดโครงการสอนแบบโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร

ปฐมวัย

3.สงเสริมการเรียนรู  โดยยึดเด็กเปนสําคัญ

4.จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพจาก

ภายนอก

6.วางแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน

ฝายกิจการนักเรียน

        -  แผนงานพัฒนากิจการนักเรียน

1.เด็กมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม รูจักประหยัด  ใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย   

2.เด็กมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

3.เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา  กลาแสดงออก

4.เด็กไดรับความปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติด

ฝายบริหารทั่วไป

แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

1.จัดการบริหารแบบกระจายอํานาจระหวางบุคลากร  ทํางานเชื่อมโยงความสัมพันธอยางมีระบบและ

มีประสิทธิภาพ

2.ผูบริหารและครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน

      -  แผนพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
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1.พัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนธรรมชาติ นาอยู  นาเรียน และปลอดภัย

2.วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ

      -  แผนงานธุรการ-การเงิน

1.จัดทําระบบบัญชีการเงิน สรุปรายรับ-รายจาย อยางเปนระบบตอเนื่องเปนประจําทุกป

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปาหมายที่1  ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม   สติ

ปญญา  และภาษา

เปาหมายที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูผานการสอนแบบโครงการและกิจกรรมพัฒนา

เด็กตามหลักสูตรปฐมวัย

เปาหมายที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 3   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

เปาหมายที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 4  สนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาหมายที่ 5  ยุทธศาสตรที่ 5   สงเสริมความรวมมือของทุกฝายในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียน

เปาหมายที่ 6  ยุทธศาสตรที่ 6   สงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปในการนํามาใชในการ

ดําเนินงานของแตละฝาย

แผนงานพัฒนากิจการนักเรียน

 เปาหมายที่1  ยุทธศาสตรที่ 1   ปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม

จริยธรรม รูจักประหยัด ใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

เปาหมายที่2  ยุทธศาสตรที่ 2   สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  กลา

แสดงออกอยางถูกตองเหมาะสม

เปาหมายที่3  ยุทธศาสตรที่ 3   สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเรียนรู  การระวังรักษาและดูแลตนเองให

มีสุขอนามัยที่ดี

เปาหมายที4  ยุทธศาสตรที่ 4   ปลูกฝงใหเด็กมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

่ ่
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เปาหมายที่1  ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารงานแบบกระจายอํานาจระหวางบุคลากร

ทํางานเช่ือมโยงความสัมพันธอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยนําระบบการบริหารคุณภาพ

(PDCA) มาใชในการบริหาร

เปาหมายที่2  ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาผูบริหารและครูใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน

แผนงานพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน

เปาหมายที่1  ยุทธศาสตรที ่1   พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนธรรมชาติ นาอยู  นาเรียน

และปลอดภัย

เปาหมายที่2  ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนา  วางแผน  ประสานงานและประเมินผลโรงเรียนใหเปนที่รูจัก

ภายนอก

แผนงานธุรการ-การเงิน

เปาหมายที่1  ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนใหเปนระบบตอเนื่องเปน

ประจําทุกป

เอกลักษณ

โรงเรียนที่มีบรรยากาศดี และเปนแหลงเรียนรู

อัตลักษณ

ไหวสวย  มารยาทงาม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน

จํานวนผู

เรียนปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 8 9 - - 17

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 6 9 - - 15

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 4 9 - - 13

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 4 6 - - 10

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 4 หองเรียน EP - 22 33 - - 55

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 4 หองเรียน EP - 22 33 - - 55
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาง รัชนี ศรีออน

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - - - - -

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษา

ปฐมวัย

1. ครูไทย - 3 - 1 - 4

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 3 - 1 - 4

บุคลากรทางการ

ศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน - 3 - 1 - 4

สรุปอัตราสวน

Page 15 of 70



สรุปอัตราสวน
จํานวน

หอง

จํานวน

นักเรียน

จํานวน

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

หอง
สรุปอัตราสวน

จํานวน

หอง

จํานวน

นักเรียน

จํานวน

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

หอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 17 - ∞:1 17:1

ผูสอนการศึกษา

ปฐมวัย
3 38 4 10:1 13:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 2 2 4

ภาษาไทย - - -

คณิตศาสตร - - -

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - -

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา - - -

ศิลปะ - - -

การงานอาชีพ - - -

ภาษาตางประเทศ - - -

รวม 2 2 4
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

จํานวนผูบังคับ

บัญชา

จํานวนวุฒิทาง

ลูกเสือ สถานะการจัดตั้งกอง

ลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - - -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมี

นักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ

ศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้น

ทะเบียน

ไมขึ้น

ทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย

อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา และภาษา

โครงการ

1. 1.โครงการปฐมนิเทศผูปกครองประจําปการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

54.55 : ผูปกครองรอยละ 86.67 มีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและหลักสูตรของโรงเรียนอยางชัดเจน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2. 2.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กทุกคนเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอยละ 88.30ไดเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

่
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มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงการพัฒนาสาระการเรียนรูศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปา

หมาย

100.00 : ครูและเด็กทุกคนเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

90.00 : เด็กรอยละ93.33เขารวมโครงการ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

้
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4. 4.โครงการสงเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน

คาเปา

หมาย

100.00 : ครูรอยละ 80 สามารถแกปญหาของเด็กได เด็กรูจักแกปญหา กลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ90 มีงานวิจัย

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. 5. โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็ก รอยละ95ไดเรียนรูภาษาตางประเทศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล

่
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- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่อง

มือการเรียนรู

6. 6.โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย สดใสวัยคุณหนู

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 85

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอย 96 ไดรับการตรวจสุขภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

7. 7.โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

คาเปา

หมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

81.16 : เด็ก รอยละ 91.42ไดเลือกตั้ง

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

่
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สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. 8.โครงการกีฬาสี

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กและผปค.ทุกคนเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

- : งดจัดติดโควิด

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

9. 9.โครงการหองสมุดเคลื่อนที่

คาเปา

หมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ
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100.00 : เด็กเขารวมโครงการรอยละ88

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

10. 10.โครงการผลิตส่ืออุปกรณ

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กทุกคนไดสัมผัสส่ืออุปกรณ

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอยละ 100ไดสัมผัสสื่ออุปกรณ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูผานการสอนแบบ

โครงการและกิจกรรมพัฒนาเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสอนแบบโครงการ ( Project Ap-proach )

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กเขารวมโครงการ รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอยละ88.30

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการสอนโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กเขารวมโครงการรอยละ 80
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ผลสําเร็จ

100.00 : คุณภาพ รอยละ 88.30

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกคนเขารับการนิเทศในภาคเรียนที่1

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูรอยละ 100เขารับการนิเทศในภาคเรียนที่1

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3
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แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

เด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. 1.โครงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กเขารวมโครงการ รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอยละ88.30 ไดเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการสงเสริมทักษะภาษาส่ือสาร

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กทุกคนเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ95.55

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะ

และพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โครงการ

1. 1. .โครงการสอนโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา

หมาย

100.00 : เด็กทุกคนเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

100.00 : คุณภาพ เด็กรอยละ 8830

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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2. 2.โครงการพัฒนาสาระการเรียนรูศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปา

หมาย

100.00 : รอยละ 85

ผลสําเร็จ

90.00 : รอยละ93.33

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ85 เขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 95.00 เขารวมโครงการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล
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- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่อง

มือการเรียนรู

4. 4.โครงการสงเสริมการเรียนรูกิจกรรมพิเศษของเด็กปฐมวัย

คาเปา

หมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กรอยละ 92.72ไดเรียนรูกิจกรรมพิเศษ

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. 5.โครงการสงเสริมทักษะภาษาส่ือสาร

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 95.55
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะ

และพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

6. 6.โครงการรุงเพชรเม็ดงาม

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80 เด็กอนุบาล 3 ทุกคน

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 94.00

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. 7.โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 90
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตาม

ความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 5

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมความรวมมือของทุกฝายในการ

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

โครงการ

1. 1.โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : คุณภาพ รอยละ85 โรงเรียนทําการประเมินตามแผนปฏิบัติการอยางตอเน่ือง -โรงเรียนไดรับ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา -โรงเรียนสามารถขยายผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : คุณภาพ โรงเรียนทําการประเมินตามแผนปฏิบัติการอยางตอเน่ืองคิดเปน รอยละ 86.66

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตรที่ 6

แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปาหมายที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการจัดทําแผนปฎิบัติงานประจําปใน

การนํามาใชในการดําเนินงานของแตละฝาย

โครงการ

1. 1.การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานแตละฝาย

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรรอยละ 85 ภายในโรงเรียนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจําปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากร ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจําปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคิดเปน

รอยละ 95.00

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 7

แผนพัฒนากิจการนักเรียน เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักประหยัด ใชทรัยากรอยางคุมคา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ87.10

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 8

แผนพัฒนากิจการนักเรียน เปาหมายที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กลาคิด

กลาทํา กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสม

โครงการ

1. 1.กิจกรรมทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กรอยละ80

ผลสําเร็จ

- : งดการจัดทัศนศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

คาเปา

หมาย

100.00 : รอยละ 80
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ผลสําเร็จ

81.16 : เด็กรอยละ 95.00

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิด

เห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 9

แผนพัฒนากิจการนักเรียน เปาหมายที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเรียนรู การระวัง

รักษาและดูแลตนเองใหมีสุขอนามัยที่ดี

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย สดใสวัยคุณหนู

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ96.00

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

่
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- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 10

แผนพัฒนากิจการนักเรียน เปาหมายที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปลูกฝงใหเด็กมึีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย -กิจกรรมสงเสริมความกตัญูตอชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 87.10

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย -กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา -กิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กรอยละ80

ผลสําเร็จ
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100.00 : เด็กรอยละ87.10

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง

การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 11

แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานแบบ

กระจายอํานาจ ระหวางบุคลากรทํางานเชื่อมโยงความสัมพันธ อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยนํา

ระบบการบริหารคุณภาพ ( PDCA )มาใชในการบริหาร

โครงการ

1. 1.นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรการและการเงิน

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 80

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2. 2.เพิ่มและพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณสํานักงานที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย
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100.00 : บุคลากรรอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรรอยละ 80

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 12

แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เปาหมายที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูบริหารและครูใหไดรับการ

พัฒนา อยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

โครงการ

1. 1.โครงการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อสรางความเขมแข็งในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ85

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ92.50

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
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2. 2.โครงการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ90

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 13

แผนพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอม ของโรงเรียน

ใหเปนธรรมเชาติ นาอยู นาเรียน ปลอดภัย

โครงการ

1. 1.โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 97.87

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
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2. 2.พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนธรรมชาติ นาอยู นาเรียนและปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ95.00

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 14

แผนพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เปาหมายที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา วางแผน ประสานงานและ

ประเมินผลโรงเรียนใหเปนที่รูจักภายนอก

โครงการ

1. 1.โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 86.67

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2. 2.กิจกรรมสานสัมพันธ ขาวสารประจําสัปดาหกับผูปกครอง
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คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 95

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 15

แผนงานธุรการ - การเงิน เปาหมายที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบัญชีการเงินของโรงเรียน ใหเปน

ระบบตอเน่ืองเปนประจําทุกป

โครงการ

1. 1.โครงการจัดทําระบบบัญชีของโรงเรียนประจําปการศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 80

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 92.50

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

Page 41 of 70



2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 38 37 97.37 1 2.63 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 38 36 94.74 2 5.26 0 0.00

3. ดานสังคม 38 37 97.37 1 2.63 0 0.00

4. ดานสติปญญา 38 35 92.11 3 7.89 0 0.00

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1. บานดักยุง ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

สรางสรรคภาพดวยการ ฉีก ตัด ปะ

กระดาษ "วันลอยกระทง"
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (

Immapromptu Sheech ) เหรียญทอง

อันดับที่ 2

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

ปนดินนํามัน หัวขอ สวนสนุก ระดับ

ปฐมวัย ( เหรียญทอง )
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

ขับรองเพลงพระราชนิพนธ Oh I say

เหรียญทองอันดับที่ 3
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

การพูดภาษาจีน " งานอดิเรกของฉัน "

เหรียญทอง
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

เลานิทานประกอบส่ือ ( เหรียญทอง ) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

ระบายสีดวยสีเทียน "สวนสัตว " ( เหรียญ

ทองแดง )
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

ประกวดมารยาทไทย ( เหรียญทอง ) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา

2563

2563

โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับ

กระทรวง)

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นนทบุรี
2562
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนดีเดน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด

นนทบุรี

2563

เจาหนาที่โรงเรียนเอกชนดีเดน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสาน

และสงเสริมการศึกษาเอกชน
2564

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสาน

และสงเสริมการศึกษาเอกชน
2564

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

ครูเพชรน้ําหน่ึง
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาเอกชน น

นนทบุรี

2564

ครูสอนดี ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมผูประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาเอกชน น

นนทบุรี

2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

่
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ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานส่ิงแวดลอม
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 38

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได
95.00 37 97.37

ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน
√ - 38

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกาย

คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี

√ - 37

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
√ - 37

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง

เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่

เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก

บุคคล ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง

อันตราย

√ - 37
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณได
91.66 37 97.37

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง

อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม
√ - 38

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทน

ในการรอคอย
√ - 37

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู

อ่ืน

√ - 38

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่

ดี
√ - 38

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด

กลาแสดงออก
√ - 33

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 38

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับ

ผิดชอบ อดทนอดกล้ัน
√ - 37

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 38
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ

ดนตรี และการเคล่ือนไหว
√ - 35

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดี

ของสังคม
90.83 37 97.37

ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง
√ - 36

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 38

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมในและนอกหองเรียน
√ - 38

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√ - 38

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ

ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ

ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√ - 37

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผู

อ่ืนได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การใช

ความรุนแรง

√ - 37
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรูได
85.00 35 92.11

ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลา

เรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ
√ - 34

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเอง

สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ
√ - 38

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง

ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
√ - 32

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ

คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก

ปญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง งาย ๆ

ได

√ - 30

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√ - 38

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน

แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู

ได

√ - 38
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 96.05
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก

การพัฒนาทางดานรางกาย

                 โรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายไดอยางแคลวคลองวองไว

ผานกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะในกิจกรรมประจําวันทุกๆ วัน และจัดใหมีการออกกําลังกายยาม

เชากอนเขาหองเรียนจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําวันของเด็กและลงบันทึกในบันทึกพฤติกรรมดาน

สุขภาพของ  แตละช้ัน จัดใหเด็กดื่มนมทุกเชากอนเริ่มกิจกรรมประจําวัน และตอนบายชวงเวลาอาหาร

วาง มีการบันทึกการดื่มนมของเด็กแตละคนทุกวัน มีการชั่งนํ้าหนัก  วัดสวนสูงและวัดรอบศีรษะ  เปน

ประจําทุกเดือน มีการฝกการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันของเด็ก โดยเด็ก ๆ ลางมือกอนรับประทาน

อาหาร หลังเขาหองน้ําและแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน สอนใหเด็กรูจักรับประทานอาหารที่มีประโยชน

และรูจักคุณคาของอาหารที่รับประทาน นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรูใหเด็ก ๆ ในกิจกรรมพิเศษ ไดแก

พลศึกษา ทั้งพละบก และวายน้ํา รวมทั้งทักษะการเคลื่อนไหวในกิจกรรมนาฏศิลป  และดนตรีสากล เพื่อ

สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ  พัฒนาการดานสังคมในการเลนและ

ทํางานรวมกันของเด็ก    รวมทั้งสงเสริมพัฒนาการดานจิตใจควบคูกันไป

ผลการดําเนินงาน

        จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ชวยพัฒนาเด็ก ๆ ในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

พรอมทั้งมีทักษะในการฟง พูด เด็กๆรูจักการดูแลสุขนิสัยของตัวเอง รักความสะอาด รูจักรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน รูจักปฏิบัติกิจรวัตรประจําวันของตนเองได รูจักเคลื่อนไหวรางกาย ออกกําลังกาย

รูจักหลีกเล่ียงอันตรายจากการเลนรวมกัน และเลนเครื่องเลนอื่นๆ

การพัฒนาทางดานอารมณและจิตใจ

่
Page 51 of 70



โรงเรียนสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาทํา กลา

แสดงออก อีกทั้งมีพฤติกรรมควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย และเขารวมกิจกรรมกับผูอื่น

ไดตามโอกาส โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็ก ไดแก โครงการการสอนแบบ

โครงการ (Project Approach)ซ่ึงเนนดานผูเรียน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีความมั่นใจ กลา

แสดงออก โครงการพัฒนาสาระการเรียนรูศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคการก

ลาแสดงออก สรางความมั่นใจรูจักช่ืนชมงานศิลปะชื่นชมผลงานตนเองและผูอื่น โครงการสงเสริมการ

เรียนรูในกิจกรรมพิเศษ สําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมดนตรีสากล และกิจกรรมนาฏศิลปไทย ชวยสงเสริม

ดานสุนทรียภาพ ความซาบซ้ึงในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ ธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรม

เคล่ือนไหวและจังหวะในการจัดประสบการณการเรียนรู นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการจัดสภาพแวดลอม

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนเพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย เชนการจัด

แปลงเกษตรใหเด็กไดรูจัดการเพาะปลูก จัดสภาพแวดลอมใหรมรื่นสวยงานมีความเปนธรรมชาติเพื่อให

เด็กไดเรียนรู มีความเขาใจและรักในธรรมชาติ การจัดโครงการกีฬาสี (Sport kinds) ภายในโรงเรียน เพื่อ

ใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ทั้งดานรางกายอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา รวมทั้งรูจัก

การแขงขัน รูแพรูชนะ รูอภัย กลาแสดงออก รูจักยอมรับซ่ึงกันและกัน

    ผลการดําเนินงาน

เด็ก ๆ รูจักการแบงปน การอดทน รอคอยตามลําดับกอนหลัง รูจักเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหองเรียนไดเหมาะสมตามวัย มีความมั่นใจ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก โดย

สังเกตไดจากการว่ิงเลน การรูจักพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนสนใจ หรือเรื่องท่ีกําลังเรียนอยู กลาลอง

ผิด ลองถูก รูจักควบคุมอารมณตนเอง รักธรรมชาติ มีสุนทรียในการเรียนรูศิลปะ ดนตรี  รูจักชื่นชมผล

งานของตนเอง แลผูอื่น ไดเหมาะสมตามวัย

การพัฒนาทางดานสังคม

โรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีความรับผิดชอบตามวัย รูจักหนาที่ของตนเองในการเขาแถวใหเปนระเบียบ

เรียบรอย การจัดเก็บของเลนของใชเขาที่เมื่อเลิกใชหรือเลนเสร็จแลว รูจักการรอคอยตามลําดับกอนหลัง

การเลนรวมกัน มีการสอนในเร่ืองความซื่อสัตย ไมนําสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตนเอง ไมพูดปด ยอมรับ

ผิดเมื่อกระทําผิด มีความเอื้อเฟอแบงปน ใหความรวมมือและชวยเหลือผูอื่น เปนผูนํา ผูตามที่ดีทุกครั้งจน

เปนนิสัย นอกจากนี้ยังมีการจัดเปนโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็ก ไดแก โครงการสรางเสริม

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมฟงพระบรรยายธรรม กิจกรรมจิตอาสา

เปนตน โดยเด็กจะไดฟงธรรมะจากพระอาจารยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ไปปฏิบัติจิตอาสา ภาคเรียนละ

ประมาณ 8-10 คร้ัง เพ่ือฝกใหเด็กรูจักเปนผูมีจิตเปนสาธารณะ รูจักชวยเหลือ รูจักรับผิดชอบตอสังคม

สรางสังคมที่ดี โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทย โครงการหนูนอยมารยาทงาม เพื่อพัฒนาใหเด็ก

รูจักการมีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย รูจักไหวทักทายกลาวสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มีการจัดประกวด

มารยาทไทยเพื่อสรางตัวอยางที่ดีในโรงเรียน โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณซึ่งมีกิจกรรมไหว

ครู กิจกรรมวันแมแหงชาติ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณพอ และโครงการรุงเพชรเม็ดงาม กิจกรรมคนดี
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ศรีรุงเพชรเพื่อสงเสริมการทําความดีของเด็ก มีการประเมินเด็กอยางตอเน่ืองโดยแบบประเมินพัฒนาการ

เด็ก กอนเรียน และระหวางเรียน

ผลการดําเนินงาน

             เด็กมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในขณะทํากิจกรรม รูจักการทํางานรวมกัน เลนรวมกัน

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ รูจักระลึกถึง และซาบซ้ึงในพระคุณของผูที่มีพระคุณ อันไดแก พระมหากษัตริย พอแม

ปูยา ตายาย ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทั้งหลาย รูจักเชื่อฟง คําสั่งสอน ของพอแมครูอาจารย ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสวนรวม เชนการเขาแถวตามลําดับกอนหลัง รูจักหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือตนเอง

และผูอ่ืน รูจักหยิบยื่นความชวยเหลือใหผูอื่น ตามกําลัง และโอกาส รูจักการปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม

อยางเหมาะสม รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ไดตามวัย มีความซ่ือสัตย เชนเก็บของเลนของใชได จะนํา

มามอบใหครูเพ่ือประกาศหาเจาของเสมอ

การพัฒนาทางดานสติปญญา

 

   ทางโรงเรียนมีความมุงมั่นที่จะใหเด็กมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแก

ปญหาไดเหมาะสมตามวัย รูจักคิดวิเคราะห มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ที่เปน

เหตุเปนผลและมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ โดยทั้งนี้ไดจัดประสบการณการเรียนรูตาง ๆ โดยเนน

เด็กเปนสําคัญ จัดการเรียนรูแบบบูรณาการผานการเลนเพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานและเปนแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูในหองเรียนการเรียนรูในมุมตาง ๆ เชนในมุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

มุมนิทาน มุมบทบาทสมมติ ที่ครูจัดใหและเปดโอกาสใหเด็กไดเลนตามจิตนาการของตนเอง การเรียนรูใน

6 กิจกรรมหลัก รวมทั้งการเรียนรูผานโครงการและกิจกรรมเสริมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็ก

ไดแกการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาทักษะการคิดดวยกิจกรรมการเลาเรื่องจากภาพ การเลา

นิทาน เกมการศึกษา ใน

กิจกรรมยามเชา ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการสงเสริมทักษะภาษาสื่อสารที่ชวยสงเสริมและพัฒนาใหเด็ก

รูจักใชภาษาตาง ๆ เชนภาษาพูด และ ภาษากายที่เหมาะสม การเรียนรูแบบโครงการ โดยเด็กเปนผูที่เกิด

ความความสงสัยอยางรูเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แลวใหครูเปนผูนําทาง  หาคําตอบในการเรียนรูนั้นใหกระจาง

 ซ่ึงในการเรียนรูแบบโครงการน้ี เด็ก ๆ ไดฝกทักษะกระบวนการคิด แบบวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

มีการตั้งสมมติฐาน คิดหาคําตอบ แลวลองทดลองหาเหตุผลแหงขอสันนิษฐาน เรียนรูผานการสังเกต

คนควา และทดลอง สงเสริมใหเด็กเกิดความมั่นใจในการเรียนรู กลาคิด กลาทํา กลาเสนอความคิด

นอกจากน้ีโรงเรียนยังไดมีการจัดโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย ใน

กิจกรรม คอมพิวเตอร ดนตรีไทย ดนตรีสากล ซึ่งเด็ก ๆ ไดพัฒนาความคิด ความจํา การฟง  การสังเกต

การแยกแยะ วิเคราะห และสังเคราะห สวนในโครงการวันสําคัญทางศาสนา โครงการสงเสริมการเรียนรู

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหนูนอยนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เด็ก ๆ ไดฝก

การสังเกต การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว เกี่ยวกับธรรมชาติ มีความคิดรวบยอด ที่เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ

ผานประสบการณการเรียนรูของตนเอง
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ผลการดําเนินงาน

      เด็กสามารถสํารวจ สังเกต เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู จัดลําดับเรื่องราวโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย รูจักใชภาษาตาง ๆ ไมวาจะเปนภาษาพูด และภาษา

ทาทางส่ือสารกับคนอ่ืนเพื่อบอกเลา รองขอ หรือแสดงอารมณตางของตนได มีความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ โดยสังเกตไดจากการสรางผลงานทางศิลปะของเด็ก ๆ นอกจากน้ีเด็ก ๆ ยังเกิดทักษะในการ

สังเกต แยกแยะ จดจํา วิเคราะห สังเคราะห รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น อยางเชนในการทํางานรวมกัน

กับเด็กคนอ่ืนๆ ในกิจกรรมคอมพิวเตอร กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมนาฏศิลปไทย และดนตรีสากล
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 4.00 ดีเลิศ

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย
√ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ
√ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน

และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ

ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

- √

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ือง
√ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย
√ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย
√ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 4.00 ดีเลิศ

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการเด็ก
√ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัด

กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย

บุคคล

√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- √

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ

รวมมือ รวมใจ
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่

ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน ส่ือจาก

ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบ

เสาะหาความรู

√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัด

ประสบการณ
5.00

ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู
√ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อใน

การจัดประสบการณ
√ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนา
√ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

เพื่อการจัดประสบการณ
√ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถาน

ศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด

√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โดยผูปกครองและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 4.67
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการ                                              

         ทางโรงเรียนมีการบริหารงานที่เปนระบบ มีการนําระบบการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาเปน

กลไกในการบริหารและดําเนินงานทําใหการดําเนินงานตาง ๆ มีขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล  รวมทั้งมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป รายงานตอหนวยงาน

ตนสังกัด

          โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงานออกเปน 3 ฝาย 5  แผนงาน มีการมอบหมายใหครู และ

บุคลากรดําเนินงานตามแผนงานน้ันๆ  มีการประชุมผูเกี่ยวของในการกําหนด  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธ

กิจ  อัตลักษณ  และเอกลักษณของโรงเรียน  เพื่อดําเนินใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  จัดทําแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา  ความตองการของเด็กและชุมชน  จัดทําหลักสูตรพุทธศักราช  2560 ครอบคุลุมพัฒนาการ

ทั้ง  4 ดาน  สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยการนําการเรียนรูแบบ

โครงการ (Project Approach) มาเปน นวัตรกรรมของโรงเรียนภายใตโครงสรางหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยป 2542 ของกระทรวงศึกษาธิการเปนกรอบพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแกเด็ก ครูมีการจัดทํา
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แผนการจัดประสบการณ มีการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหพอเพียงและเหมาะสมกับวัยและ

พัฒนาการของเด็ก

และในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดจัดการเรียนรูดวย STEM  EDUCATION ใหเด็กไดมีโอกาสในการ

เรียนรูผานประสบการณตรง โดยการบูรณาการ 4 วิชาเขาดวยกัน และจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียง

ในเร่ืองของเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู     จัดครูใหพอเพียงกับเด็ก  พรอมทั้งสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ

ในการจัดประสบการณใหแกเด็กอยางเหมาะสมโดยจัดประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรเพื่อระดม

ความคิดในการวางแผนการปฏิบัติงานพรอมทั้งมอบหมายงานตางๆ   โดยสงเสริมใหครูเขารับการอบรม

ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/ป ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ การผลิตสื่อ

การสอน นวัตกรรมระดับปฐมวัย เทคนิคการสอนของครูและการประเมินพัฒนาการเด็ก การวิจัยในชั้น

เรียนนอกจากนี้ยังใหครูจัดทําแบบประเมินพัฒนาการของเด็ก มีการสรุปผลและสื่อสารใหผูปกครองทราบ

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง จัดทํา Portfolio ของเด็ก แบบประเมินกอนเรียนและระหวางเรียน บันทึกคําพูดเด็ก

การเลนตามมุม และประเมินการวาดภาพดวยสีเทียนในการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล   มีการ

นิเทศครูทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อชวยแนะนําแกไขจุดที่บกพรอง หรือสงเสริมใหครูพัฒนา

ในส่ิงที่ปฏิบัติไดดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น โดยมีผูบริหาร ศึกษานิเทศ และผูทรงคุณวุฒิเขารวมนิเทศครูตาม

โอกาส เพ่ือแนะนําและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กอยูเสมอ มีการติดตาม

การปฏิบัติงานของครูและบุคคลกรตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  ประเมินผล  นําผลการประเมินมา

วิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปพัฒนาอยางตอเน่ือง

ผลการดําเนินงาน

                  โรงเรียนมีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ  มีปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  อัตลักษณ  ของ

โรงเรียน เปนเปาหมายในการพัฒนา  จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็ก 

สภาพปญหา  ความตองการของชุมชน  และสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  มี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  เปนกรอบแนวทางการพัฒนาครู

และบุคลากรปฏิบัติหนาที่ของตนเองตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยมีผู

เก่ียวของ  อันไดแก  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูบริหาร ครู  ผูปกครอง  และชุมชน  มีสวนรวมใน

การระดมความคิด  ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียน และรวมวางแผนในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี  ครูไดรับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให

เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็กอยูเสมอ  การดําเนินงานของโรงเรียนไดรับความพึงพอใจจากผู

เก่ียวของและไดรับการยอมรับจากชุมชน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 4

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ
100.00 4 100.00

ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนราย

บุคคล
√ - 4

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัด

ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถาน

ศึกษา

√ - 4

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย

ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียง

ดานเดียว

√ - 4

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ

อยางมีความสุข
100.00 4 100.00

ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิม
√ - 4
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง

อิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ

เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 4

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา

และสรางองคความรูดวยตนเอง
√ - 4

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่

เหมาะสมกับวัย
96.15 4 100.00

ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน

หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถายเทสะดวก

√ - 4

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่

สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม

√ - 4

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพ

แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน

√ - 4
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง

อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู

ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร

สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่

กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 3

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
96.15 4 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม

และกิจวัตรประจําวันดวยเคร่ืองมือและวิธี

การที่หลากหลาย

√ - 4

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม
√ - 4

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
√ - 4

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู

โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ

√ - 3

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

่ ่ ่
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็ก

เปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

          ทางโรงเรียนเปดทําการสอนในระดับชั้นปฐมวัยตั้งแตเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปที่ 3  โดยมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผานการเลนโดยเนนเด็กเปนสําคัญมีการจัดทําหลักสูตรของนํา

นวัตกรรมการสอนแบบ Project Approach เปนจุดเดนในการจัดการเรียนการสอนและใชหลักสูตรการ

ศึกษาแกนกลางระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ของกระทรวงเปนฐานในการวางแผนจัดหนวยเรียนรูใหแกเด็ก

ในแตละวันครูจัดประสบการณใหเด็กดวย  6 กิจกรรมหลัก  ไดแกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมสรงสรรค  กิจกรรมเสรี  และกิจกรรมเกมการ

ศึกษา  มีการสรางการมีสวนรวมของผูเรียนในการเรียนรู เชนการต้ังคําถามปลายเปดใหเด็กไดมีโอกาสคิด

วิเคราะหหาเหตุผลในการตอบ  และในปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไดจัดการเรียนรูดวย STEM 

EDUCATION ใหเด็กไดมีโอกาสในการเรียนรูผานประสบการณตรง โดยการบูรณาการ 4 วิชาเขาดวยกัน

เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห  การคิดอยางมีเหตุผล คนควาหาคําตอบดวยตนเอง  การสังเกตและสํารวจ

ของเด็ฏ  ครูชวยดูแลแลพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในเรื่องการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรสวน

ตัว  การเขาหองน้ํา  การขับถาย  การรับประทานอาหาร  ดูแลสุขลักษณะของตน  ปลูกฝงเรื่องการใฝ

เรียนรู  สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว เตรียมความพรอมในการศึกษาในขั้นตอไปใหเด็ก  โรงเรียนยังกําหนดใหครู

ทุกคนจัดทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยคนละ ๒ เรื่องในแตละปการศึกษาเพื่อชวยสังเกตเอาใจใสดูแลเด็กได

อยางใกลชิด ชวยแกไขปญหาการเรียนรูและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในเด็ก  และ มีการนิเทศครูทุกคน

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือชวยแนะนําแกไขจุดที่บกพรอง หรือสงเสริมใหครูพัฒนาในสิ่งที่ปฏิบัติ

ไดดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น โดยมีผูบริหาร ศึกษานิเทศก  และผูทรงคุณวุฒิเขารวมนิเทศครูตามโอกาส เพื่อ

แนะนําและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กอยูเสมอ รวมทั้งการรูจักประยุกต 

ปรับปรุง  ดัดแปลงวัสดุเหลือใชนํามาเปนสื่อการศึกษาอยางเหมาะสท มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเด็ก    มีการติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคคลกรตามภาระงานที่ไดรับมอบ

หมาย  ประเมินผล  นําผลการประเมินมาวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปพัฒนาอยางตอ

เน่ือง  อีกทั้งทางโรงเรียนยังสงเสริมใหครูเขารับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป ในเรื่องเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ  มีการสรุปผลและสื่อสารใหผูปกครองทราบภาคเรียนละ 1

คร้ัง จัดทํา Portfolio ของเด็ก แบบประเมินกอนเรียนและระหวางเรียน บันทึกคําพูดเด็ก การเลนตามมุม

และประเมินการวาดภาพดวยสีเทียนในการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล

            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาครูอยางตอ

เน่ือง  รวมทั้งโครงการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชน โครงการนิเทศการ

สอนภายในโรงเรียน  โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย  โครงการพัฒนาบุคลากรภายใน

โรงเรียนเพื่อสรางความเขมแข็งในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม  โครงการ

หนูนอยอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โครงการสงเสริมประชาธิประธิปไตยในโรงเรียน เปนตน
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            ผลการดําเนินงาน

                        ผลจากการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  สงผลใหครูตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ยุคสมัย 

สภาพปญหา  และความตองการของเด็ก  เปนตัวอยางท่ีดีแกเด็กในการพัฒนาเด็กใหเปนผูใฝรูใฝเรียน

รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  สรงสังคมแหงการเรียนรู  ครูมีความเขาใจและดูแลเด็กอยางใกลชิดดวย

ความรักละความอบอุน  เปนที่พึงพอใจของผูปกครองและชุมชน  ไดเสียงตอบรับที่ดี
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ดีเลิศ

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 2.เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เคลื่อนไหวไดคลองแคลววองไว

ทรงตัวดี มือและตาประสานสัมพันธกันดี 3.เด็กรูจักรักษาสุขภาพอนามัย และสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันไดดี 4.เด็กมีความกลาคิดกลาแสดงออก ส่ือสาร และบอกความตองการไดอยางสมวัย แลมี

เหตุผล 5.เด็กรูจักการชวยเหลือ แบงปน และอยูรวมกับผูอื่นได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนมีการบริหารงานที่เปนระบบ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบกระจายอํานาจ 2.โรงเรียน

วางแผนจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของเด็ก และชุมชน

ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาที่กําหนดในระดับตางๆ 3.ผูบริหารมีการนิเทศติดตามผล ประเมินผล นําผลที่ประเมินมาวิเคราะห

เพ่ือปรับปรุงอยางตอเนื่อง

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูมีความรูความสามารถ ในการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ

โดยจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสอนแบบโครงการ (Project Approach)และการจัดการ

เรียนรูดวย STEM EDUCATION 2.ครูจัดบรรยายกาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนและจัดพื้นที่

แสดงผลงาน มุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 3.ครูใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตาม

ตองการ ความสนใจ ความสามารถ ของเด็ก

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กบางกลุมยังตองการ การสงเสริมและพัฒนาในเรื่องของความกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนยังขาดการสรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูปกครองและชุมชน หริอ

จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูควรไดรับการสนับสนุนการเขาอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย รูจีกใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย

5. แนวทางการพัฒนา
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1.สงเสริมสนันสนุนใหเด็ก กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกอยางสรางสรรค โดยจะนําการจัดการเรียนรูดวย

STEM Education เขามา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.สรางเครือขายผูปกครอง ชุมชน และมีการประสานสัมพันธกับสถานศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียน

รู

3.สงครูเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัย

6. ความตองการชวยเหลือ

ควรมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหครูผูสอน โดย

ไมมีคาใชจาย

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

Ruchanee Srioon   ผูอํานวยการ

Parinda Jaipor   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนอนุบาลรุงเพชร เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปา

หมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย )



1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง  ประเมินได้จริง  กระชับ 

และจ านวนน้อยแต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง      ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้น 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา จึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและข้อก าหนดในกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 

 มาตรฐานการศึกษาในแต่ระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับคือ ระดับก าลังพัฒนา  

ระดับปานกลาง   ระดับดี   ระดับดีเลิศ  และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  ประเด็น

พิจารณา และระดับบคุณภาพดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ รายการ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2563 
1.1 
. 

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ  95 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ  91.66 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสังคม 

ร้อยละ  90.83 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ  85 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ  90.62 
ยอดเยี่ยม 

 

 

 



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ รายการ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2563 
2.1 
. 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับริบทของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ  95 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับนักเรียน ร้อยละ  100 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  98 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

รอ้ยละ  100 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ  97 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ  98.33 
ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ รายการ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2563 
3.1 
. 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ  100 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ  100 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

ร้อยละ  96.15 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก ตามสภาพจริง และ น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

รอ้ยละ  96.15 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ  98.08 
ยอดเยี่ยม 

 



 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมใหความเห็นชอบ SAR2563)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 
ครั้งที่  2 / 2564 

วันที่   2   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 

................................................ 
ผู้มาประชุม 

1. นางรัชนี  ศรีอ่อน             ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. นางสาวรุ้งเพชร  ศรีอ่อน       ผู้จัดการ   กรรมการ 
3. นางจรรยา  สุขโชติ       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นางสุภาพร  หวังชื่นชม       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นางสาวปรินดา  ใจปูอ            ผู้แทนครู   กรรมการ 
6. นางสาวนุ่มนวล  พีระธรรม           ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
7. นางรัชนี  วรฤทธานนท์       ผูช้่วยผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายไพโรจน์  ทองเอี่ยม       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจุฑามาศ  โหราศาสตร์      หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00  น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าว เปิดประชุมและขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 แนะน าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมครบวาระ 3 ปี 
แต่ด ารงต าแหน่งได้ 2 วาระติดกัน 
- นางสุภาพร  หวังชื่นชม  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อ านวยการช านาญพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 
- นางจรรยา  สุขโชติ    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน (วาระท่ี 2) 
- นายไพโรจน์  ทองเอ่ียม   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน 
- นางสาวนุ่มนวล  พีระธรรม เป็นผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
- นางสาวปรินดา  ใจปูอ  เป็นผู้แทนครู 
 

1.2 การแต่งตั้ง ถอดถอนครู และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้มีบุคลากรลาออก 3 
คน ได้แก่ นางกันยกร  สุขประกอบ (ธุรการโรงเรียน) นางสาวสาธร  อ่อนหวาน (ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3) นาง
พยุง  จันทร์แจ่มใส (แม่ครัว) และได้รับบุคลากรเพ่ิมใหม่ รวม 5 คน ได้แก่ นางสาวณัฏฐณิชา  รักษ์อารีกุล (ครู
ประจ าชั้นเตรียมอนุบาล) นางสาว  สิริพร  ลุ้งบ้าน (ครูคู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2) นางเสาวรส  แก้วสีคร้าม (ธุรการ
โรงเรียน) นางสาวอิสญาภรณ์  มีแสง (ครูโภชนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็กเรียนร่วม) และนางบุษยา  ทองทา 
(ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 1) 
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 1.3 การส่งครูเข้ารับการอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-
19 ที่ยังมีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการอบรมและการรวมตัวกันของ
บุคคลจ านวนมากได้ จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นระบบ Online แทน และระเบียบของโรงเรียนครูและ
บุคลากรทุกคนจะต้องมีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน พร้อมส่งรายงานการ
อบรมและขยายผลการอบรมต่อไป 

1.4 การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ Covid-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงในหลายพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใย
ความปลอดภัยทางสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน จึงให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด 
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบ (On Air, Online, On Demand, On 
Hand) เท่านั้น โดยรูปแบบ On site นั้น โรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดก่อน ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชรได้เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ On site และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมของระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

1.5 การบริหารจัดการทั่วไปภายในโรงเรียน  
- จัดสถานที่ และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรการปูองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19  
- จัดซื้อสีทาภายในอาคารเรียน แต่งแต้มสีสันให้สดใส 
- จัดซื้อดอกไม้พลาสติก ตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารเรียน  
- จัดซื้อของเล่นใหม่ภายในอาคารเรียน ชุดบ้านหรรษา 2 ชุด และชุดโยกเยก 7 ชิ้น 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 / 2564 
    โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2564 
เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ส าหรับในวันนี้ โรงเรียนได้ท าส าเนารายงานการประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือรับทราบอีกครั้ง ตามรายละเอียดที่แนบ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1 / 2563 
 การยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 

- งานวันรุ้งเพชรเม็ดงามและพิธีมอบวุฒิบัตรของชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปกติจะจัดอย่างเต็มรูปแบบ 
โดยมีการแสดงของเด็กทุกระดับชั้น มีการโชว์ความสามารถในวิชาพิเศษ เช่น ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เทควันโด ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบ โดยจัดเฉพาะอนุบาลปีที่ 3 มีจุดถ่ายภาพแสดงความยินดี ส าหรับพิธีรับ
วุฒิบัตรมีเฉพาะเด็ก ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าร่วม  

- งานวันสงกรานต์ ซึ่งเตรียมเป็นธีมงานวัด โดยมีกิจกรรมย่อยเกมตักไข่ ปาเปูา ก่อเจดีย์ทราย 
สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ และเล่นน้ าสงกรานต์ จากทีมงานสโมสรลูกเสือธีรราช ทางโรงเรียนปรับรูปแบบเป็น
กิจกรรมภายในให้สั้น กระชับ ตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1  สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

 
4.2  รายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 

ภาคเรียนที่ 1/2563  
- นมพาสเจอร์ไรส์ 200 ซีซี รสจืด จ านวน 3,145 ถุง ถุงละ 6.58 บาท 85 วัน 20,694.10 บาท 
- นมยูเอชที 200 ซีซี รสจืด จ านวน 1,665 กล่อง กล่องละ 7.82 บาท 45 วัน  13,020.30 บาท 

    เป็นเงิน 33,714.40 บาท 
       งบประมาณท่ีได้รับ 37 คน คนละ 7 บาท/วัน รวม 130 วัน 33,670.00 บาท 
        ใช้งบประมาณของโรงเรียน       44.40 บาท 
ภาคเรียนที่ 2/2563  
- นมพาสเจอร์ไรส์ 200 ซีซี รสจืด จ านวน 3,145 ถุง ถุงละ 6.58 บาท 85 วัน 20,694.10 บาท 
- นมยูเอชที 200 ซีซี รสจืด จ านวน 1,665 กล่อง กล่องละ 7.82 บาท 45 วัน  13,020.30 บาท 

    เป็นเงิน 33,714.40 บาท 
       งบประมาณท่ีได้รับ 37 คน คนละ 7 บาท/วัน รวม 130 วัน 33,670.00 บาท 
                 ใช้งบประมาณของโรงเรียน       44.40 บาท 
 

ตามหนังสือที่ ศธ 0279/1576 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ให้โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อนมชนิด ยู เอช ที ให้กับนักเรียนได้ดื่มเพ่ิมขึ้นคนละ 24 กล่อง ในอัตรา
กลอ่งละ 7 บาท และให้แจกจ่ายนม โดยนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  
 

4.3  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ปีการศึกษา 2564 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ก าหนดรูปแบบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนเอกชนในระบบให้เป็นไปตามรูปแบบ โดยต้องให้ผู้อนุญาตลงนามรับทราบตาม
มาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ปี

รายการ งบประมาณที่ได้รับ จ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริง ส่งคืน สช./ศธจ. 

ภาคเรียนที่ 1 37 คน 37 คน  
หนังสือเรียน 7,400 7,400 0 
อุปกรณ์การเรียน 3,700 3,700 0 
เครื่องแบบนักเรียน 11,100 11,100 0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,955 7,955 0 

รวม 30,155 30,155  
ภาคเรียนที่ 2 37 คน 37 คน   
อุปกรณ์การเรียน 3,700 3,700 0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7,955 7,955 0 

รวม 11,655 11,655 
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การศึกษา 2564 เป็นต้นไป ก่อนที่โรงเรียนจะประกาศเผยแพร่และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแล ะ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ทางโรงเรียนได้แก้ไข และได้จัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เพ่ือลงนามรับทราบใน
ฐานะผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ 

 

4.4  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตร 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามก ากับในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา, มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 5.1 รับรองยอดจ านวนนักเรียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 (ยอด ณ วันที่ 
25 มิถุนายน 2564) ตามระเบียบว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) เงิน
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับปี
การศึกษา 2564 ก าหนดให้ใช้ยอดจ านวนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นยอดส าหรับการค านวณ เพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุนทุกรายการ โดยนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ จะต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย (นับ
ถึงวันที่  16 พฤษภาคม 2564)  และก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1    
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร  ณ วันที่  25 มิถุนายน  2564 
  

 จ านวนนักเรียนรวมตามตารางข้างต้น มีจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3  ที่มีสิทธิ
รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลทั้งสิ้น  53  คน 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
 
 5.2 แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน เป็นค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 ด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน พ.ศ. 2553 ก าหนดภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และโปร่งใส 
โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชรได้รับงบประมาณในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ดังต่อไปนี้ 

ชั้นเรียน จ านวนเต็ม (คน) จ านวนที่ได้รับอุดหนุน หมายเหตุ 
เนอสเซอรี่ 5 -  

เตรียมอนุบาล 9 -  
อนุบาล 1 26 22 อายุต่ ากว่าเกณฑ์ 4 คน 
อนุบาล 2 19 18 อายุเกินเกณฑ์ 1 คน 
อนุบาล 3 13 13  

รวม 72 53  
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  ค่าหนังสือเรียน   200  บาท/ คน/ ปี 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน  100  บาท/ คน/ ภาคเรียน 

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  300  บาท/ คน/ ปี 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 215 บาท/ คน/ ภาคเรียน 

 5.2.1  การรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียนท าการจัดซื้อหนังสือเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะกับสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ ครูผู้สอน เป็นผู้คัดเลือกหนังสือ และให้แจกจ่ายหนังสือแก่นักเรียนครบทุกคน จัดท า
รายการหนังสือแต่ละชั้นเรียน ให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับหนังสือเรียน 

 5.2.2  การรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจ่ายคืนเป็นเงินสดให้
ผู้ปกครองจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามันไร้สารพิษ สมุด 
ดินสอ ยางลบ เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น 

 5.2.3  การรับเงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ปกครอง
เป็นเงินสด โดยให้ผู้ปกครองน าใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนมาแสดงต่อโรงเรียน 

 5.2.4  การรับเงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ทและแอปพลิเคชั่น โรงเรียนจึงน ามาใช้
ในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมให้กับผู้เรียน เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน เป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว ตามยอดนักเรียนประมาณ
การ 27 คน เป็นเงิน 22,005 บาท จะต้องยื่นขอเบิกเพ่ิมอีก 26 คน 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 

 
 5.3  การบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   (1) การซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนซื้อตามราคาที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนก าหนด (ซึ่งไม่เกินราคากลางที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมก าหนด) 
คือ นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง กล่องละ 7.82 บาท นมพาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง ถุงละ 6.58 บาท 
   (2) โรงเรียนท าสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) กับ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด ตาม
วิธีการและแบบที่ก าหนด โดยก าหนดการช าระเงินค่าอาหารเสริม(นม) เป็นรายเดือน จากรายชื่อผู้ประกอบการ
ตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการน้ านมดิบ จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก าหนด 
   (3) ในภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนยื่นของบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม 
(นม) จ านวนนักเรียน 28 คน (ตามประมาณการ) แต่จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีนักเรียนที่มี
สิทธิรับเงินอุดหนุน จ านวน 53 คน  ต้องยื่นขอเบิกเพ่ิมเติม 25 คน เป็นเงิน 22,750 บาท ขณะนี้ ทางโรงเรียน
ได้รับงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน 18,228 บาท เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
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 5.4  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 3 มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม จึง
ให้ที่ประชุมตรวจทานและพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
 
 5.5 การก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งชี้ รายการ ค่าเปูาหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2564 
1.1 
. 

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 95.50 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ 92.11 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสังคม 

ร้อยละ 91.33 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 85.33 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ 91.07 
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ รายการ ค่าเปูาหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2564 
2.1 
. 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับริบท
ของท้องถิ่น 

96.00 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับนักเรียน 100 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 

ประสบการณ์ 
98.20 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

100 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

97.40 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
มีส่วนร่วม 

100 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ  98.60 
ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ รายการ ค่าเปูาหมายความส าเร็จ 
ปีการศึกษา 2564 

3.1 
. 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

100 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

100 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

96.50 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก ตามสภาพจริง และ น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

96.75 

รวม / รวมเฉลี่ย 
ระดับ 

 ร้อยละ  98.31 
ยอดเยี่ยม 

 
มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
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 5.6 โครงการ/ กิจกรรมของนักเรียนส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สัปดาห์

ที ่
วัน/ เดือน/ ปี จ านวนวัน/ 

สัปดาห ์ รายการปฏิบัติงาน 

1 14 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 64 5 14 มิ.ย เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

2 21 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 64 5 มิ.ย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 

3 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 64 2 2 ก.ค ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน 

4 5 - 9 ก.ค. 64 5   

5 12 - 16 ก.ค. 64  5 16 ก.ค กิจกรรมไหว้ครู 

  
 

  17 ก.ค ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

6 19 - 23 ก.ค. 64 5 24 ก.ค กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

7 27 - 30 ก.ค. 64 3 26 ก.ค หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

      28 ก.ค หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

8 2 - 6 ส.ค. 64 5 3 ส.ค ตรวจสุขภาพเด็ก 

  
 

  5 ส.ค เลือกตั้งประธานนักเรียน 

9 9 - 13 ส.ค. 64 4 11 ส.ค กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/ พระบรรยายธรรม 

  
 

  12 ส.ค หยุด วันแม่แห่งชาติ 

10 16 - 20 ส.ค. 64 5 20 ส.ค กิจกรรมวันอาเซียน 

11 23 - 27 ส.ค. 64  5 24 ส.ค ซ้อมอพยพหนีไฟ 

12 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64 5 สัปดาห์รักการอ่าน 

13 6 - 10 ก.ย. 64 5 8 ก.ย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

14 13 - 17 ก.ย. 64 5 สัปดาห์นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 

15 20 - 24 ก.ย. 64  5 24 ก.ย ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม 

16 27 ก.ย.-1 ต.ค. 64 5   

17 4 - 8 ต.ค. 64 5 5 ต.ค กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

18 11 - 15 ต.ค.64 4 13 ต.ค หยุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

  
 

  สัปดาห์ประเมินพัฒนาการเด็ก 

19 18 - 22 ต.ค. 64 5 25 ต.ค หยุดชดเชย วันปิยมหาราช 

20 26 - 29 ต.ค. 64 4 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
  รวม 92   

 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
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 5.7  สรุปงบรายได้และค่าใช้จ่ายและงบดุล ปีการศึกษา 2563  ทางโรงเรียนได้จัดท างบ
รายได้และค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 เรียบร้อย
แล้ว มีรายรับทั้งสิ้น 3,327,381.88 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 3,701,562.00 บาท สรุปตลอดทั้งปีการศึกษามี
งบประมาณเกินดุล 225,819.88 บาท รายละเอียดตามแนบ 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
 
 5.8  กรอบแนวทางการคืนค่าธรรมเนียม กรณีไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On site ส าหรับภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

รายการคืนเงิน เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 - 3 
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
(วันละ 30 บาท × 90 วัน) 
ค่าเรียนดนตรีสากล 
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 

2,700 
 

1,800 
- 

2,700 
 

2,310 
1,540 

รวมเป็นเงิน 4,500 6,550 
 

*หมายเหตุ ในการคืนเงินดังกล่าว จะโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ปกครองที่ช าระค่าเนียมการเรียนครบถ้วน 
งวดแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งวดถัดไป ทุก ๆ สิ้นเดือน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ยังไม่จ่ายคืนเงินส่วนนี้ 
ส าหรับผู้ปกครองที่ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
 

ตัวอย่างการคืนเงิน  
ชั้นเตรียมอนุบาล งวดที่ 1 โอนคืน 1,500 บาท งวดที่ 2 – 4 โอนคืนเดือนละ 1,000 บาท รวมคืนเงิน 4,500 บาท 
ชั้นอนุบาล 1 – 3 งวดที่ 1 โอนคืน 2,185 บาท งวดที่ 2 – 4 โอนคืนเดือนละ 1,455 บาท รวมคืนเงิน 6,550 บาท 
 

มติที่ประชุม  มีมติพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ  
 - เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรวัคซีน
ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน โดยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 
เข็มที่ 1 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ครบทุกคน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
        

เลิกประชุมเวลา 15.57 น. 
 
        ลงชื่อ                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                    (นางรัชนี  วรฤทธานนท์) 
 
 

                                   ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางรัชนี  ศรีอ่อน)  



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR โรงเรียนอนุาลรุงเพชร)



3.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR โรงเรียนอนุบาลรุงเพชร ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือ

สาธารณชนรับทราบ)











แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลรุงเพชร)



แผนผงับริเวณอาคาร 1 

อาคาร 1 ชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 ชัน้ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียน 

ห้องเรียน ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ 

ห้องน า้ 

ทา
งเชื่

อม
อา
คา
ร 2

 
ทา
งเชื่

อม
อา
คา
ร 2

 
ทา
งเชื่

อม
อา
คา
ร 2

 

ห้องน า้ 

ห้องบอล ห้องผู้ รับใบอนญุาต 

ลานเอนกประสงค์ 

ห้องเนอสเซอร่ี ห้องประชมุ 

ห้องพยาบาล 

ห้องวิชาการ 

ห้องเก็บของ 

บนัได 



แผนผงับริเวณอาคาร 2 

อาคาร 2 ชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 2 ชัน้ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องผู้อ านวยการ ห้องธุรการ 

ห้องเรียน 

บนั
ได

 

ห้องเรียน 

ห้องส่ือการเรียนรู้ 

ห้องเก็บของ 

ห้องเก็บของ 

ห้องเก็บของ 
ห้องดนตรี 

ห้องครัว 

บนัได 

โรงอาหาร ลานเอนกประสงค์ 

ห้องน า้ 

ห้องน า้ 

ทา
งเชื่

อม
อา
คา
ร 1

 
ทา
งเชื่

อม
อา
คา
ร 1

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารโรงเรียนอนุบาลรุงเพชร)



                             

 

   แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร 
 

                                          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  

                                           ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อ านวยการ 
 

                                                         ผู้จัดการ 
 
     
                  ฝ่ายบริหารทั่วไป                          ฝ่ายวิชาการ                 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
แผนงานพัฒนา        แผนงาน       แผนงานพัฒนา         แผนงานพัฒนา                  แผนงานพัฒนา 
 บุคลากรทาง           ธุรการ        สถานศึกษาให้          คุณภาพผู้เรียน                       กิจการนักเรียน 
   การศึกษา            การเงิน            ได้มาตรฐาน                                   
 
                                                                                                                กิจกรรมพิเศษ 
 
 

เตรียมอนุบาล   อนุบาลปีที่ ๑  อนุบาลปีที่ ๒   อนุบาลปีที่ ๓      พลศึกษา     คอมพิวเตอร์     ดนตรีสากล    ภาษาอังกฤษ     ภาษาจีน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียนอนุบาลรุงเพชร)



 
7.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

ช่วงอายุ 3 – 6 ปี 

 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 
 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 

 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปีการศึกษา เป็นเวลา 3 ปี 

 

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ ให้กับ

เด็ก 1 - 3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าการศึกษา เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะ

ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ใน 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน 

โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  

โดยในปีการศึกษา 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 13 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมจ านวนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  จ านวน   93 วัน  เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  รวมจ านวนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2   

จ านวน   89 วัน   รวมเวลาเรียนปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 182 วัน  

 

 

 

 




