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ค าน า 

          รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา

ของโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3  ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานและส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยมี

ภาคผนวกเป็นส่วนประกอบในส่วนของวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกต่อไป 

         โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ด าเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2562 น าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา  เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  ผู้จัดท าขอขอบคุณ  คณะผู้บริหาร คณะครู 

ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน  ที่ให้ข้อมูลในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี  

ท าให้การจัดท ารายงานประเมินตนเองส าเร็จลุล่วงในครั้งนี้   

 
 
 

    
คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัย 

                                                                   โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  รหัส 173100047  ที่ตั้งเลขท่ี 304 หมู่ 8  ต าบลสามพราน  อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 034-325-782,034-325-783, 
034-325-784   โทรสาร  034-325-785   E-mail : sukhon@sukhon.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม  พ.ศ.2545   เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3   จ านวนนักเรียน  
รวม 361 คน จ านวนครูอนุบาล รวม 29 คน 
 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับคุณภาพดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ  

              2.1 มาตรฐานที่ 1  

                   1) บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และบันทึกประเมินพัฒนาการ ในสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ 

  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

                   2) แฟ้มผลงานเด็ก 

                   3) ผลงานของเด็ก เช่น โครงการ / กิจกรรม และผลงานนักเรียน  

 4) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

- แบบบันทึกพฤติกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร 

- แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  

- แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 

- แบบบันทึกพฤติกรรมมุมเสริมประสบการณ์ 

 5) บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน (อบ.1 - อบ.3) 

 6) สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

 7) วิจัยในชั้นเรียน 

 8) สมุดบันทึกการดื่มนม 

 9) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

10) แบบบันทึกพฤติกรรมส่งมอบนักเรียน 
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2.2 มาตรฐานที ่2 

                    1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 

                    2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี 

                    3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามปี 2560-2562 

                    4) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

                    5) รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน 

                    6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

                    7) วาระการประชุมและรายงานการประชุม 

                    8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 

                    9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2559-2562  

                   10) ปฏิทินปฏิบัติงานรายปีของบุคลากร 

                   11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

                   12) ค าสั่งของโรงเรียน 

                   13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                   14) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

                   15) รางวัล ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

        16) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน / ปฏิทินประจ าเดือน 

                2.3 มาตรฐานที ่3  

                    1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

                    2) มุมเสริมประสบการณ์ในห้องเรียน 

                    3) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน (ป้ายนิเทศ / บอร์ดความรู้ / บอร์ดแสดงผลงานนักเรียน) 

                    4) เกียรติบัตรนักเรียน 

                    5) สื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันผลิต 

3) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

     3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีทักษะด้านการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน      

ในศตวรรษท่ี 21 

     3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

พุทธศักราช 2560 
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     3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

          อย่างต่อเนื่อง           

     3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สง่เสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

 
4) นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี 
     4.1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดโครงการสนุกคิดกับสะเต็ม (STEM Education) เด็กได้รับการส่งเสริมให้มี 

ความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างหลากหลาย มีการซักถามอย่างตั้งใจ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ

สามารถส่งเสริมให้เด็ก มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีทักษะการสังเกต  

ส ารวจ  สืบค้น เปรียบเทียบจากประสบการณ์ตรง มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งผู้เรีย น 

เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานของตนเอง  

 

 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมดาวดีเด่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองในการมาโรงเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกับ

ผู้อ่ืน  มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  รู้จักการรอคอยและมีจิตสาธารณะ กิจกรรมไหว้งามตามแบบสุคนธีรวิทย์   

ท าให้เด็กมีสัมมาคารวะ พูดจาไพเราะ รู้จักกล่าวถ้อยค าขอบคุณ ขอโทษ มีมารยาทที่งดงาม กิจกรรมธรรมะ

หรรษา  ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีพระอาจารย์มาให้ความรู้จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน    

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คือ “ไหว้สวย รู้หน้าที่” เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

      6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี  

      6.2 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

     และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม Active Learning       

       
 
 

      ลงนาม.................................................... ผู้อ านวยการโรงเรียน 
      (นายมนต์ชัย   มั่นวศิน) 
                       5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
              โรงเรียนสุคนธีรวทิย์  รหัส 173100047  ที่ตั้งเลขที่ 304  หมู่ 8  ต าบลสามพราน  อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 034-325-782 , 034-325-783 
, 034-325-784  โทรสาร 034-325-785  E-mail : sukhon@sukhon.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
        บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................   
   

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
 
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.1 จ านวนห้องเรียน / ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน

ปกต ิ

จ านวนผู้เรียนที่มี

ความต้องการ

พิเศษ 

รวมจ านวน

ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       

เตรียมอนุบาล 2 - 17 27 - - 44 

อนุบาลปีที่ 1 4 - 48 47 - - 95 

อนุบาลปีที่ 2 4 - 50 53 - - 103 

อนุบาลปีที่ 3 4 - 61 58 - - 119 

รวม 14 - 176 185 - - 361 

รวมทั้งสิ้น 14 - 176 185 - - 361 
     

 
 1.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.2.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 1 

- ผู้จัดการ - 1 - - 1 

- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

- รอง/ผู้อ านวยการ - 2 2 - 4 

รวม - 3 3 1 7 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - 28 - - 28 

- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

รวม - 29 - - 29 



6 

 

 

 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

4. บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

- เจ้าหน้าที่ - - - - - 

5.อ่ืนๆ (ระบุ)แม่ครัว 6 - - - 6 

รวม 6 - - - 6 

รวมทั้งสิ้น 6 32 3 1 40 
 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    13  : 1    
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  26  : 1   
 

   

 1.2.2 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
  กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 29 - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - 
คณิตศาสตร ์ - - - - - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - - - - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - 
การงานอาชีพ - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - 
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  1.2.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย 

  กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ - เนตรนารีบีเวอร์ 28 

- วิทยาศาสตร์ 28 

 
 

   1.2.4   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ - เนตรนารี ส ารอง 28 28 - - - 

รวม 28 28 - - - 

       
 
   1.2.5  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 
 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

- - - - - - - 

 
 
  1.2.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ปี พ.ศ.2562 

2 คน 1. มูลนิธิยุวพัฒน์ 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ปรัชญา 
 

น าพัฒนาการ  ผสานการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 

 

     
      ภายในปีการศึกษา 2560 – 2562  โรงเรียนสุคนธีรวทิย์เป็นสถานศึกษาชั้นน า 
เลิศล้ าทางวิชาการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
ใช้หลักธรรมน าชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ 
 

 

พันธกจิ 

 

 

1. พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย    
    เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  
   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างสมรรถนะส าคัญ  
    การอ่าน คิด วิเคราะห์ผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติ 
6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ของโรงเรียน 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
    อย่างมีความสุข 
8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
9. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
     และภายนอก 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. 
4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นคนเก่ง คนดี มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย 
6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.1 จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  
     น าไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ก าหนด 
1.2 ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและได้รับ 
     ความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 
1.3 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายสถานศึกษา   
     เพ่ือความเข้มแข็งทางวิชาการและวิทยาการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1.4 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
    โดยให้เป็นรูปธรรม มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบได้จนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร  
     การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเป็น ท าเป็น และมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
2.2 สร้างมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    อย่างเป็นรูปธรรม 
2.4 เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) 
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
2.6 สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมด้านสุนทรียภาพผู้เรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ 
2.7 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน พัฒนาศักยภาพตามความสามารถ  
     ความถนัดของผู้เรียน 
2.8 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา 
2.9 ปลูกฝังผู้เรียนด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ตามระบอบ 
      ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.10 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน รู้จักอยู่อย่างพอเพียง มุ่งเน้นในการท างาน 
      และรักความเป็นไทย 
2.11 สนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 
3.1 สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้ง  
     การศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นมืออาชีพและตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จัดระบบสวัสดิการ   
     เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ทุกฝ่ายต่อเนื่องทุกปี 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 จัดระบบการวัดผล ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง โดยวิธีการที่หลากหลาย  

     จัดระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
3.4 จัดระบบนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบ เป็นรูปธรรมและด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง 
3.5 ส่งเสริมการท าวิจัยอย่างจริงจัง ถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งวิจัยในชั้นเรียนและวิจัย  
     หน่วยงาน เพ่ือน าผลมาจัดการความรู้และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6 สนับสนุนผู้บริหารและครูสร้างนวัตกรรม ผลงานทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ 
     และการจัดการเรียนการสอน 
3.7 พัฒนาทักษะของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.1 ส่งเสริมผู้เรียน บุคลากรใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในรวมทั้งภายนอก 
     ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
4.2 สร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีพ้ืนที่สีเขียว สบายตา สบายใจ กับผู้เรียน 
     และผู้เกีย่วข้อง 
4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีภายในสถานศึกษาที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ของนักเรียน 
4.4 พัฒนาระบบบริหารห้องสมุดเพ่ือบริการผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการ  
      สืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.1 ปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ในเรื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
5.2 สร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในเรื่อง จัดการศึกษาเด่น   เน้นคุณภาพผู้เรียน  
     ให้เป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการส่งเสริม 
6.1 จดัท าโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
     อย่างเป็นรูปธรรม 
6.2 จัดท าโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาของชุมชน   
     อย่างเป็นรูปธรรม 

เอกลักษณ์  จัดการศึกษาเด่น    เน้นคุณภาพผู้เรียน 
อัตลักษณ์  ไหว้สวย   รู้หน้าที ่

 
 
 
 
 



11 

 

 

 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 

 

ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

กลยุทธท่ี์ 1   

พฒันา

คุณภาพ

ผูเ้รยีน 

 

กลยุทธท่ี์  4

สง่เสรมิ 

อตัลกัษณ์ของ

สถานศกึษาให้

โดดเด่น 

1.โครงการ

เด็กด ี

มีคุณธรรม

งามอย่างไทย 

ร้อยละ 

86  

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

90 

ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพ 

ของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  

การจัด

ประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที3่

การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

1.2 มีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ จติใจ ควบคุม 

และแสดงออกทาง

อารมณไ์ด ้

1.3 มีพัฒนาการด้าน

สังคม ช่วยเหลือตนเอง 

และเป็นสมาชิกที่ด ี

ของสังคม 

 

3.1 จัดประสบการณ ์

ที่ส่งเสรมิให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน 

อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก

ได้รับประสบการณ์ตรง 

เล่นและปฏิบตัิอย่าง 

มีความสุข 

3.4 ประเมินพัฒนาการ

เด็กตามสภาพจริง 

และน าผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุง  การจัด

ประสบการณ ์

และพัฒนาเด็ก 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

กลยุทธ์ที่  1 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน     

                                 

กลยุทธ์ที่  5  

ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

2.โครงการ

ส่งเสริม

ทักษะ 

การอ่าน 

รอ้ยละ

76 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

88.46 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

 

 
 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสตูรการเรยีน
การสอน การวดั
และประเมินผล 

1.2  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้

1.3  มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง  
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1.4  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได้   

มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

2.4  จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู ้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 2.5  ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

3.1  ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ 
เต็มศักยภาพ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่น และปฏิบัติอย่าง 
มีความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

กลยุทธ์ที่ 2  

พัฒนาคุณภาพ

นักเรียน  เพื่อ

ปลูกฝังลักษณะ

ที่พึงประสงค์

ของนักเรียน 

3.โครงการ

แสงเทียน

ส่องธรรม 

รอ้ยละ

85 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

86.98 

  

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการจัด

และสนบัสนุน

การศึกษาเอกชน 

1.2  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ ์

1.3  มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

3.1  จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุเต็ม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่  1  

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

 

กลยุทธ์ที่  5  

ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

4.โครงการ

สานสมัพันธ์

ระหว่างบ้าน

และโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ

87 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

87.35 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 
มาตรฐานที่  3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการจัด

และสนบัสนุน

การศึกษาเอกชน 

1.2  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จติใจ  ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ ์

1.3  มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยเพียงพอ 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพ
ที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ 
เต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

         3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 

กลยุทธ์ที่  1  

ด้านคุณภาพ

ผู้เรยีน 

5.สนุกคิด 

กับสะเต็ม 

รอ้ยละ

82 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

83.04 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนา

หลักสตูร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

1.2  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์  จติใจ  ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ ์

1.4  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้   

มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

3.1  จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ     
อย่างเต็มศักยภาพ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

กลยุทธ์ที่  1  

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

6.โครงการ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอ้ยละ

82 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

83.33  

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2          

การปฏิรปูระบบ

ทรัพยากรเพื่อ

การศึกษาเอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง        
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้

1.3 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย เพียงพอ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่าง 
มีความสุข 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน   

                           

กลยุทธ์ที่ 3  

สร้างเสริม

สังคมแห่งการ

เรียนรู ้

7.อาชีพท่ีหนู

ใฝ่ฝัน 

รอ้ยละ

78 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

80.29  

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        

การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ

จัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแล 
ความปลอดภัยของ
ตนเองได ้
1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้
1.3 มีพฒันาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่าง 
มีความสุข 

กลยุทธ์ที่  1  

ด้านพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน 

กลยุทธ์ที่  3  

สร้างเสริม

สังคมแห่งการ

เรียนรู ้

8.โครงการ

เปิดโลก

อนุบาลสู่

การเรียนรู ้

รอ้ยละ

85 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

98.57  

ระดับ 

ยอด

เยี่ยม 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนา

หลักสตูรการ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  แข็งแรง        
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

       

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่  3
การจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการ

จัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
 

1.4  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4  ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิน่ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายม ี    
ส่วนร่วม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดลุ 
เต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

        3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่น ปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

กลยุทธ์ที่   1 

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

9.ส่งเสริม

สุขภาพเด็ก 

รอ้ยละ

80 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

84 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษา

เอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั
ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง   
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายม ี   
ส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

      มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการ
ด้านทุกด้านอย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่าง      
มีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม    
กับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง 
น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็ก 

กลยุทธ์ที่  1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน                             
กลยุทธ์ที่  2 
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

10.จัดซ้ือสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ 

รอ้ยละ
81 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

85.71  

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2          
การปฏิรปูระบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
เอกชน 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั
ที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และท่าทางแสดงออกได ้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง   เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

        

 
 

 

มาตรฐานที่  2
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สื่อสารได ้    
มีทักษะการคิดพื้นฐาน   
และแสวงหาความรูไ้ด ้
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้อยา่ง
ปลอดภัย เพียงพอ  

กลยุทธ์ที่  2  
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

11.พัฒนา
บุคลากรครู 

รอ้ยละ
85 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ 

90.31 

ระดับ 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          

การส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษา

เอกชน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้าน การจัด
ประสบการณ ์

กลยุทธ์ที่  2  
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

12.อนุบาล
ราชพฤกษ์

เกมส ์

รอ้ยละ
80 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

97.58 

ระดับ 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมใน
การจัดและ
สนับสนุน
การศึกษา
เอกชน 
 
 
 
 
 

1.1  มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสยั
ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  
1.2  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้
1.3  มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

      มาตรฐานที่3 

การจัด

ประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 

 3.1  จัดประสบการณ์
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดลุศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่าง     
มีความสุข 
3.4  ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และ
น าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

กลยุทธ์ที่  1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

13.ส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก 

รอ้ยละ
81 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

87.14 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของ

เด็ก 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
และสนบัสนุน
การศึกษาเอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสยั
ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้
1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
1.3 มีพัฒนาการด้าน 
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้      
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

      มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 3.1 จัดประสบการณ ์

ที่ส่งเสรมิให้เด็ก            

มีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดลุเต็มศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก

ได้รับประสบการณ์ตรง 

เล่นและปฏิบตัิอย่าง 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีเหมาะสม 

3.4 ประเมินพัฒนาการ

เด็กตามสภาพจริงและ 

น าผลพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุง   การจัด

ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

กลยุทธ์ที่  1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

14.ลูกเสือ -

เนตรนารี 

บีเวอร์ 

(BEAVER 
SCOUTS) 

รอ้ยละ
85 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

88.01 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัด
และสนบัสนุน
การศึกษาเอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย  แข็งแรง         

มีสุขนิสยัที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของ

ตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน

อารมณ์ จติใจ ควบคุม 

และแสดงออกทาง

อารมณไ์ด ้

1.3 มีพัฒนาการด้าน

สังคม ช่วยเหลือตนเอง  

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

      มาตรฐานที่  2

กระบวนการ

บริหารและ

การจัดการ 

 

 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย เพียงพอ 

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย       
มีส่วนร่วม 

3.1 จัดประสบการณ์   
ที่ส่งเสรมิให้เด็ก           
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่น และปฏิบัติอย่าง   
มีความสุข 

3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงน าผล
การประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็ก 

กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

15.ตาวิเศษ รอ้ยละ
80 

ระดับ 

ดีเลิศ 

ร้อยละ  

83.93 

ระดับ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2          
การปฏิรปูระบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน 

1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จติใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ สช. 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

       

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  3

การจัด

ประสบการณ์ที่

เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 

 1.3 มีพัฒนาการด้าน
สังคม  ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้  
มีทกัษะการคิดขั้น
พื้นฐาน  และแสวงหา
ความรู้ได ้

3.1 จัดประสบการณ ์
ที่ส่งเสรมิให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน   
อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่างมี
ความสุข 

 

 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน

เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 361 346 95.84 15 4.15 - - 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 361 346 95.84 15 4.15 - - 

3. ด้านสังคม 361 346 95.84 15 4.15 - - 

4. ด้านสติปัญญา 361 343 95.01 18 4.98 - - 
 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
              แบบอย่างทีด่ ี(Best - Practice)    

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

- โครงการสนุกคิดกับสะเต็ม (STEM Education) คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 
 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 
2562การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี
ดว้ยสเีทยีน 

เหรียญเงิน  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

2. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรยีน 

ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562  
การแขง่ขนัปั้นดินน้ ามัน 

เหรียญเงิน  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

3. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรยีน 

ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ 

เหรียญทอง  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

4. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันมารยาทไทย 

เหรียญเงิน  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

5. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันกายบริหาร 

เหรียญเงิน  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

6. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันการเล่านิทาน
ประกอบสื่อ 

เหรียญทอง  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

7. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ (Speech) 

เหรียญเงิน  กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

 
ชื่อรางวัล ปี พ.ศ. ........ทีไ่ด้รบัรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 

2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - - - 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - - - 

4.  โรงเรียนคณุธรรม (ระดับสช. /ระดับกระทรวง) - - - 

5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - - - 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี )  
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่ม ี

1. การปลูกฝังความมีระเบยีบวนิัย ทัศนคติที่ถูกต้องผา่นกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   

3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
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ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่ม ี
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)   

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชพี   

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่าม)   

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เปน็เครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน เด็ก
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็กผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         

มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได้ 

 

- 

 

- 
ร้อยละ 80 361 344 95.29 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    307 85.04  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธไ์ด้ด ี

 
   

355 98.34 
 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    356 98.61  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค        
สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

 

   

358 99.17 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  ร้อยละ 80 361 345 95.56 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กรา่งเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 

    343 95.01  

 2.2 ร้อยละของเด็กรูจ้ักยับยั้งช่ังใจ 
อดทนในการรอคอย 

    347 96.12  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

 
   

361 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ 

ปฏบิตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและ
ค่านิยมที่ด ี  

   
355 98.33 

 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ    
กล้าพูด กล้าแสดงออก 

    318 88.09  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 
    358 99.17  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิรู้หน้าท่ี
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

    
343 95.01 

 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ      
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
   

330 91.41 
 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 
   352 97.51  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื

ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

  
ร้อยละ 80 361 348 96.39 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินยัในตนเอง 

    349 96.68  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง 
    330 91.41  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

    357 98.89  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    357 98.89 
 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    352 97.51 
 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

 

   340 94.18 
 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร

ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 

  
ร้อยละ 80 361 345 95.56 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบ   และ
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    346 95.84  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมา
ย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ 

    339 93.91  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ืองที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั 

    338 93.63  

 4.4 รอ้ยละของเดก็มีความสามารถในการคดิ
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรือ่งง่าย ๆ ได ้

  
  

336 93.07 
 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    360 99.72 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

    348 96.40 
 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  
95.70 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  
             1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

               โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมหนูน้อยยิ้มสวย มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ครูได้

ด าเนินการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง บันทึกผลไว้ในบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการ

นักเรียน น าผลมาพัฒนาเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ จัดกิจกรรมกายบริหารยามเช้าโดย ให้เด็กเต้น

ประกอบเพลงเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง  ส่วนเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ให้ดื่มนมเพ่ิมอีกวันละ 2 กล่อง  เพ่ือให้เด็ก 

ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง 

  2) มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 

     ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุก

วัน  เคลื่อนไหวตามค าสั่ง เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ เช่น ผ้า  ลูกบอล และเคลื่อนไหวพร้อมกับเครื่องดนตรี  ได้แก่  

ฉิ่ง  กลอง  ทรัมมาลิน เป็นเครื่องกระทบ เป็นต้น จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายเด็กและบันทึกผลการทดสอบ เพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว จัดกิจกรรมอนุบาลราชพฤกษ์

เกมส์ ส่งเสริมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาพัฒนากล้ามเนื้อและมีน้ าใจนักกีฬา กิจกรรมเล่นกลางแจ้งฝึกการเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างอิสระโดยเล่นเครื่องเล่นสนาม กิจกรรมสมาธิสร้างปัญญา ให้เด็กนั่งสมาธิ เปิดเพลงให้เด็กฟัง 

ตอนนอนกลางวัน เช่น เสียงดนตรี  เสียงเพลง ในรูปแบบผ่อนคลาย 

   3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

                ครูให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน  โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการและ

กิจกรรมประกวดวาดภาพ  ฉีกปะ ระบายสี ด้วยสีเทียน สีไม้  ฝึกการวาดภาพระบายสี ลากเส้น ขีดเขียน  การใช้

กรรไกรตัดกระดาษและและกิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันด้วยตนเอง  

             4) รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

               ครูปลูกฝังให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจ าวัน ครูประจ าชั้นตรวจสุขภาพและร่างกายเด็กทุกคนเป็นประจ าทุกวัน การตรวจมือ  เท้า ปาก  

ฟัน  หู  จมูก  ตา  ผม  เล็บ  เสื้อผ้าและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี   

ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวิชัยเวชและโรงพยาบาลมหาชัย 2 มาตรวจสุขภาพประจ าปีเด็กทุกคน บันทึก

ผลการตรวจ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในวัยเด็ก  ผลตรวจอาหารของโรงเรียนมีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย  กิจกรรม

ล้างมือสะอาดปราศจากโรค   ครูสอนเรื่องวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน การใช้ห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกวิธี  

และการรณรงค์การล้างมือ กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร  การดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็ก  การแปรงฟัน 

ที่ถูกวิธี  ตลอดจนครูให้ความรู้กับเด็กในการรักษาสุขภาพปากและฟัน  
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  5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ

ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

              โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันโรคระบาดในเด็ก โดยครูสร้างข้อตกลง

ในห้องเรียน  สอนให้เด็กทุกคนท่องและปฏิบัติตาม  เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในห้องเรียนได้ เช่น ไม่ปีนโต๊ะ ไม่วิ่งในห้องเรียน  ไม่เล่นของแหลมมีคม  ก าหนดกฎระเบียบในการเดิน การใช้

อุปกรณ์แล้วเก็บเข้าที่ ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  ก าหนดให้ผู้ปกครองลงชื่อรับ-ส่งทุกวัน 

และจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัย  กิจกรรมซ้อมหนีไฟ  ได้รับความร่วมมือจากส านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย มาเป็นวิทยาการให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการซ้อมอพยพหนีไฟ  ปีละ  1 ครั้ง   

กิจกรรมบันทึกรับนักเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน กิจกรรมส ารวจจุดเสี่ยง กิจกรรมซ้อมความปลอดภัยเมื่อติดอยู่

ในรถตู้  ครูท าการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นเพ่ือให้เด็กสามารถพาตนเองรอดพ้นจากความเสี่ยง  เช่น  ติดอยู่ในรถเก๋ง  

รถกระบะและรถตู้โดยสาร กิจกรรมบันทึกการเจ็บป่วยและการส่งต่อ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคระบาดและ

สิ่งเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในเด็ก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  จัดบอร์ดให้ความรู้ 

และครูสอนพร้อมให้ความรู้แก่เด็ก ในเรื่องโรคติดต่อที่มีการระบาดในเด็กและสิ่งเสพติดให้โทษที่เป็นอันตราย  

ต่อร่างกาย 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดา้น สอดคล้องกับบรบิท 

ของท้องถิ่น 
  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 
    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ     

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการ

ลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความ

แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง     

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      

 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์     

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์

และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน

พัฒนาการเด็ก  
    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม จัด

กิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 

และเพียงพอ 
  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมอื

ร่วมใจ 
    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยัและ

เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สือ่จากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด

ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู ้

 

 
 

   

 4.5 จัดหอ้งประกอบที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

เพ่ือสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 
  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วัสดุ อุปกรณ์  และสือ่การเรียนรู ้
    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ 

ในการจัดประสบการณ์ 
    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา     

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการ

จัดประสบการณ์ 
    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วม 
  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา

ก าหนดและด าเนินการตามแผน 
    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา     

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองประจ าปีและรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
    

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดย

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  
    

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

      โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

         ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

      โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ  

 1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      

                  ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  จัดโครงการพัฒนาและจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร  โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  จัดท าตามวัยของเด็กแต่ละระดับชั้น  โดยอาศัย

ความร่วมมือจากครู  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  ในการมีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   ผู้บริหารสามารถ

อธิบายหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  อธิบายความหมายของปรัชญาแนวคิดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยให้ครูและผู้ปกครองฟังได้ในคราวประชุมผู้ปกครอง  โดยมีการอบรมให้ความรู้ครู  สามารถน าพาครูจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาไดแ้ละน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าไปใช้  
 

 

              2) ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้

ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ  เด็กกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต  ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   

                 ผู้บริหารมีนโยบายและออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมของเด็กตั้งแต่ระดับเตรียม

อนุบาลถึงอนุบาลปีที่3 ให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้านและไม่เร่งรัดวิชาการ ให้ครูเน้นการจัดกิจกรรมหลัก

ประจ าวัน 6 กิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง  โดยมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการเล่น เช่น การสังเกต การทดลอง การค้นคว้า การท าCooking  ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

เล่นตามมุมเสริมประสบการณ์ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเด็กในการจัดกิจกรรมให้สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

             ข้อ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้น 

                1) มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 

                 ผู้บริหารแต่งตั้งครูประจ าชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล 1-3 ห้องละ 2 คน ครบทุกห้องเรียน   

จัดครูได้ตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือตามความถนัดเป็นครูที่มีประสบการณ์สอนมานาน    
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ข้อ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ   
                

          1) ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ 20 ชั่วโมงต่อปี 

                 ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาพร้อมส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมครบปีละ 20 ชั่วโมง 

ตามที่คุรุสภาก าหนด โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ครูได้อบรม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  กิจกรรมรายงานผลการอบรม / สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้ครูรายงาน

ผลการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานต่อผู้อ านวยการ  กิจกรรมขยายผลการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงาน 

ให้ครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานมาขยายผลต่อให้กับครูในโรงเรียน 

          2) ผู้บริหารทีพ่ัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา 

          ผู้บริหารเห็นความส าคัญด้านครูและบุคลากรให้มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร  โดยเชิญวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ให้มีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์  ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครูเข้ารับการอบรมในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ครูปฐมวัยสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัยได้และให้ครูได้จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ เสนอผู้บริหารและต้นสังกัด เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงกับหน่วยครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู้     และให้ครูใช้ประสบการณ์ส าคัญ 

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมในการสอนเด็ก   

      3) ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ทีมี่การสังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

   ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  ให้ครู ใช้เครื่องมือ

วัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กที่หลากหลาย  โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์  การสอบถาม

ผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ประเมินผลงานเด็กจากการบันทึกค าพูดเด็ก  ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา บันทึกผล

การประเมินในสมุดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบันทึกลงในสมุดประจ าตัวนักเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง   สรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถครูปฐมวัย  กิจกรรมตรวจสอบและประเมินแผนการจัดประสบการณ์  

กิจกรรมจัดท าเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย  กิจกรรมจัดท าวิจัยในชั้นเรียน   ครูสรุปผล

พัฒนาการของเด็กทุกภาคเรียน  มีการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยรายงาน
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พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และให้ผู้ปกครองร่วมประเมิน

พฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ที่บ้าน  ครูน าผลการประเมินของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านที่ควรเสริม  

          4) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

            ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว   ให้ครูทุกคนแสดงความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีผู้ปกครอง  โดยทักทายเด็กและผู้ปกครองเป็นประจ า  ยิ้มแย้ม  อ่อนโยน  สุภาพ นุ่มนวลกับเด็ก 

แสดงความเคารพผู้ปกครอง  โดยการไหว้  สวัสดี  กล่าวทักทาย  สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง

ด้วยความตั้งใจ  ให้ค าแนะน าด้วยความเต็มใจ ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล ในการมีส่วนร่วมพัฒนา/แก้ไขพัฒนาการของเด็ก

ทุกคนอย่างเสมอภาค 

 
 

         ข้อ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

1) ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึง 

ถึงความปลอดภัย 

              โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีสวนหย่อม  บ่อเลี้ยงปลาคราฟ  มีต้นไม้ที่         

ให้ร่มเงา  ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์  กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม         

โดยทาสีปรับปรุงสวนหย่อมอาคาร ให้สวยงาม แข็งแรงน่าอยู่ ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการวางมาตรการรักษา       

ความปลอดภัยให้กับเด็กทุกคน  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย   กิจกรรมซ้อมหนีไฟ   มีการซ้อมหนีไฟทุกปี  

วิทยากรจากส านักป้องกัน   และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสามพราน  สมุดบันทึกรับเด็กก่อนเวลา  จัดครูเวร

ประจ าวันรับนักเรียน  07.00 - 08.30 น. และครูเวรสนามเด็กเล่น 16.30 – 17.00 น.  ในทุกวันจะมีการส ารวจ

บริเวณโรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

2) ครูได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารให้จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม    

เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  

              ครูได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารให้เข้ารับการอบรมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล

และกลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมของเด็กปฐมวัย จึงจัดโครงการ

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในรวมทั้งบอร์ดความรู้ เช่น นักเรียนศึกษาสวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร  

สวนไม้ดอกไม้ประดับ ห้องนิทรรศการแสดงโครงการต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 9 น านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 

ในการท าข้าวหลาม ฝอยทอง เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนรู้จากสถานที่จริง 
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3) ครูได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารจัดให้มีมุมประสบการณ์ หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น  

ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะ 

หาความรู้ 

             ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเด็ก โดยให้ครูประชุมวางแผนจัดมุม   

เสริมประสบการณ์  เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์  มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมบล็อก    

มุมหนังสือนิทาน จัดบริการสื่ อการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่ อง  Projector จอProjector             

เครื่องขยายเสียงติดทุกห้องเรียน  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อของเล่น  สื่อจากธรรมชาติ  ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

มีหนังสือค าศัพท์ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และพยัญชนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เครื่องเล่นสนาม จัด           

เกมการศึกษาให้ครูใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอ จัดบอร์ดในห้องเรียน จัดบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน  จัดพ้ืนที่ให้

เด็กท ากิจกรรมกลางห้อง  เล่นตามมุม และนอนพักผ่อนในเวลากลางวัน  มีการพัฒนาปรับปรุงมุมการจัด

ประสบการณ์ทุกภาคเรียน   

 

 

             ข้อ  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์  

เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

              ผู้บริหารอ านวยความสะดวกสนับสนุนงบประมาณในการจัดและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาครูผู้สอน  จัดโครงการบริการสื่อการสอนและสื่อ ICT 

กิจกรรมผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน มีการนิเทศการสอน  เพ่ือติดตามการเรียนการสอน  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี 

ในการจัดประสบการณ์ ได้แก่  สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อจาก YouTube  ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่าน Wifi  

ของโรงเรียนเชื่อมต่อกับเครื่อง Projector เด็กได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมือผ่านเกม

การศึกษาเป็นรายบุคคล มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ได้แก่  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  มุมวิทยาศาสตร์   

มุมศิลปะ  มุมดนตรี  มุมเกมการศึกษาและมุมบทบาทสมมติ ให้ครูได้ใช้ส าหรับจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้าง

จินตนาการของเด็ก 
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             ข้อ  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
               โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้น ามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศมาก าหนด

เป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  

และก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ไว้ในแผนอย่างชัดเจน รวมถึง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

และเพ่ิมมาตรฐานของโรงเรียนอีกสองมาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

สุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น ตัวชี้วัดที่  4.1 ร้อยละของเด็กรู้หน้าที่และมีระเบียบมีวินัยในตนเอง ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละ

ของเด็กที่มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ตัวชี้วัดที่ 4.3 

ร้อยละของผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่บรรลุความส าเร็จตามที่

ก าหนดไว้ มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง  ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของ

เด็กที่ชอบดู ชอบฟัง และชอบอ่าน ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของเด็กที่ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตัวชี้วัดที่ 5.3  

ร้อยละของเด็กทีท่านข้าวหมด ดื่มนมหมดไม่เหลือทิ้ง  ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละของผลส าเร็จของโครงการพิเศษสนอง

ต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษท่ีสอง    

          ผลการด าเนนิงาน สง่ผลให้โรงเรียนโรงเรียนสุคนธรีวิทย์มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

 
2) มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนด

และด าเนินการตามแผน  
                 ผู้บริหารใช้ระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามปี  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและจัดท า

รายงานประจ าปี  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  และด าเนินการ 

ตามแผน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการด าเนินตามโครงการ  กิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้                     
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      3) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน       

และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีและน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้

หน่วยงานต้นสังกัด 

                 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จัดโครงสร้างการ

บริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคลากร  ฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย มีการ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบเอกสารทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน ช่องทางFacebook  มีจดหมายข่าวสารถึง

ผู้ปกครอง  มีกิจกรรมประชุมครู บุคลากรประจ าเดือน เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนได้รับรู้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดประชุม กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

รายงานผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประเมินตนเอง 3 

มาตรฐานและมาตรฐานเพ่ิมเติมของโรงเรียนอีก 2 มาตรฐานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่มาจากผลการประเมินตนเอง โดยใช้แบบการรายงานตามรูปแบบของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบด้วยสาระส าคัญทุกส่วนของรายงาน   ครอบคลุมการด าเนินงาน

ของโรงเรียนสะท้อนความส าเร็จ ชื่อเสียง  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน และน าเสนอรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบรายงานและน าส่งส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เพ่ือน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  มีกิจกรรมประเมินความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
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  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู

ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  ร้อยละ 80 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล     28 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

   

28 100  

 1.3 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

 

   

28 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  ร้อยละ 80 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

    28 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

   

28 
100 

 
 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 
   

28 
 

100  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  ร้อยละ 80 
 

28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเท  

   
28 100  

 3.2  จัดให้มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

    28 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพ
แวดล้อมในหอ้งเรียน เช่น ป้ายนิเทศ       
การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
 

 

   

28 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่
ปฏิบัต ิ

 3.4  ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ

ระยะความสนใจ วิถีการเรียนรู้เด็ก   กล้อง

ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่ม

ย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดหาค าตอบ 

 

   

28 100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

  

ร้อยละ 80 28 28 100  ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ

กิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่

หลากหลาย  

 
 

  28 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
    28 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    28 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
    28 100  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 
100 ยอดเยี่ยม 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3 

             ข้อ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   

                   1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  

                   ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  บันทึกไว้ในสมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการ

นักเรียน สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  
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                   2) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    

ในหลักสูตร 

                   โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ซึ่งครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามอายุเด็ก

แต่ละระดับชั้น ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 จัดท าหน่วยการจัดประสบการณ์ครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ในการจัด

ประสบการณ์ ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม

กลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านได้แก่ ด้านร่างกาย      

ด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

              ข้อ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

                    1) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

          ครจูัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข 
เช่น เล่นตามมุม เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่านิทานประกอบสื่อร่วมกับครู การเล่นกีฬา การทดลอง การท าโครงงาน  
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมCooking  ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จากการนิเทศการสอน พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรได้ถูกต้องโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญและเด็กปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
 
                   2) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม      
อย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศการสอนกับบุคลากรครูภายในโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ       

การเรียนรู้และเพ่ือนครูด้วยกัน  โดยครูจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กพร้อมทั้ง

บูรณาการให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  และเด็กสามารถเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง

อย่างอิสระ และตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 

    3) ครูให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

           ครูให้เด็กได้เล่นตามมุมเสริมประสบการณ์เล่นเครื่องเล่นสนามและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทดลอง  
การสังเกต การส ารวจ  การท าศิลปะสร้างสรรค์  พร้อมทั้งน าเสนอผลงานของตนเอง  การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ  Project  Approach  การเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้) ผู้บริหารมีการติดตาม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง    
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           ข้อ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

                   1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  เด็กมีส่วนร่วม  ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ       
การดูแลต้นไม้                     
      ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์และมีการตรวจเยี่ยมห้องเรียนพบว่า ครูทุกคนจัดห้องเรียน
สะอาด  สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่หน้าห้องส าหรับแสดงผลงานของเด็ก ให้เด็ก 
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จัดบรรยากาศอบอุ่นน่าอยู่คล้ายกับบ้าน  นอกจากนี้พบว่าครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับวัย  

              ข้อ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
                    1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  
                  โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดท าเครื่องมือและประเมิน
พัฒนาการเด็กที่หลากหลาย  ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  กิจวัตรประจ าวันตามสภาพจริง    
โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม บันทึกค าพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ 
ทีค่รอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา  โดยบันทึก
ลงในสมุดบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  ประเมินภาคเรียนละ  
1  ครั้ง   ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ครบทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  มีการสรุปผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ  ในการประเมินตนเองเพ่ือจัดท า  SAR  
ต่อไป   ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกภาคเรียนและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  

                  2) ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน า
ผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

           โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก  
โดยครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละด้าน  ส่งผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้งและ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กจัดประสบการณ์ให้เด็กต่อไป มีกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครอง
พบครูประจ าชั้น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเตรียมพร้อม  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  การให้ความร่วมมือกับ
ครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและน าผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ใน
การประเมินตนเอง  เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
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      มาตรฐานที่ 4   ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องโรงเรียนสุคนธีรวิทยใ์ห้โดดเด่น  
 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

นักเรียน/

ครู

ทั้งหมด

(คน) 

จ านวน

น ักเรียน/ครู

ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

ปฏิบตั ิ ไม่

ปฏิบตั ิ

1 เด็กรู้หน้าที่และมรีะเบียบมีวินัยใน

ตนเอง 

  ร้อยละ  

80 

317 279 88.01 ดีเลิศ 

2 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 

การไหว ้การยิ้มทักทาย และมสีัมมา

คารวะกับผู้ใหญ ่

  ร้อยละ  

89 

361 325 90 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 89.01 ดีเลิศ 

 

1.ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

          2.กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  4   มีวินัยในตนเอง 

             โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และช่วยเหลือตนเอง  มีความรับผิดชอบ 

รู้จักการรอคอย  มีจิตสาธารณะ  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย  และมีสัมมาคารวะ 

ต่อผู้ใหญ่   ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมเด็กในด้านต่าง ๆ  จึงได้ด าเนินการโครงการ

ลูกเสือ- เนตรนารีบีเวอร์ และโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอย่างไทย เพ่ือตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน          
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     มาตรฐานที่ 5  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง  
  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 

 

ปฏิบตั ิ

 

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 เด็กชอบดู  ชอบฟังและชอบอ่าน   ร้อยละ  77  ดีเลิศ 

2 เด็กได้เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ร้อยละ  82   ดีเลิศ 

3 เด็กทานข้าวหมด ดื่มนมหมดไม่เหลือท้ิง   ร้อยละ  80   ดีเลิศ 

4 ผลของความส าเรจ็ของโครงการพเิศษสนองต่อ
นโยบายการปฏิรปูการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษท่ีสอง 
ที่ก าหนดไว้ในแผน  

  ร้อยละ  77 ดีเลิศ 

 สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  79 ดีเลิศ 

 

1.ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

          2.กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ มาตรฐานที่  5     

            โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ได้แก่ 

โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมมุมหนังสือน่าอ่าน  จัดมุมหนังสือในห้องให้เด็กเข้า         

มุมหนังสือทุกวัน   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  สวนครัวน้อย  สวนสมุนไพร       

สวนเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องนิทรรศการจัดแสดงโครงการของรัชกาลที่ 9 จัดบอร์ดความรู้และจัดหน่วยการเรียนรู้

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมน าพระราชด าริของรัชกาลที่  9  ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารและดื่มนม

โรงเรียนที่ครูแจกให้หมด   
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
 

 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเย่ียม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ้    ดเีลศิ  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยีย่ม  

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ยอดเยีย่ม  

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 

และแสวงหาความรูไ้ด ้

ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 

1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยีย่ม  

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยีย่ม  

3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเยีย่ม  

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ ยอดเยีย่ม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด

ประสบการณ ์

ยอดเยีย่ม  

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเย่ียม 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ยอดเยีย่ม  

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข ยอดเยีย่ม  

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยีย่ม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก           

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น  ดเีลศิ 

มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษท่ีสอง    ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเย่ียม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์  อนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เด็กมีระเบียบวินัย 

3. เด็กมีความร่าเริง  แจ่มใส 

4. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

5. เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

6. เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ 

2. มีหัวหน้าฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

3. โรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ครูจบตรงสาขาการศึกษาปฐมวัย 

2. ครูได้รับการการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ 

3. ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม 
     
4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 

1. พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีทักษะด้านการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาเด็กให้มีทักษะทางด้านความพอเพียง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.                                                                 - 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาครูให้มคีวามสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมทักษะด้านการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 2. ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางด้านความพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากข้ึน 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 

- 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน   

ระดับปฐมวัย 
…………………………………………………………….................................. 

         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  
ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ                  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.  2561 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน   ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบ
ท้ายประกาศ   ต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ปีการศึกษา  2562 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
มาตรฐานที่ 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 5  ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง ดีเลิศ 

   

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 

 

 

ณ  วันที่  1  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 

 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล ) 
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 

1.1  เด็กร้อยละ  80.00  มีพัฒนาการด้านรา่งกาย  แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได ้  

 

 

1.2  เด็กร้อยละ  80.00  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จติใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 

1.3  เด็กร้อยละ  80.00  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองได้   

1.4  เด็กร้อยละ  80.00  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทของท้องถิ่น      

 

 

 

2.2  จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์   

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม   

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1  ครูร้อยละ  80.00  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  

 

 

3.2  ครูร้อยละ  80.00  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข 

3.3  ครูร้อยละ  80.00  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  3.4  ครูร้อยละ  80.00  ประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์
มาตรฐานที ่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น 

 

ระดับดีเลิศ 

4.1 เด็กร้อยละ  80.00  รู้หน้าท่ีและมรีะเบยีบมีวินัยในตนเอง  

 4.2 เด็กร้อยละ  89.00  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว ้การยิ้มทักทาย และมีสมัมาคารวะกับผู้ใหญ ่

มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง ระดับดีเลิศ 

5.1 เด็กร้อยละ  77  ชอบดู  ชอบฟังและชอบอ่าน  

 5.2 เด็กร้อยละ  82  ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3 เด็กร้อยละ  80  ทานข้าวหมด ดื่มนมหมดไม่เหลือท้ิง 

5.4 ผลของความส าเร็จของโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏริปูการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษที่สอง              

ที่ก าหนดไว้ในแผน ร้อยละ 77  
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
ที่  55 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ของปีการศึกษา 2562 - 2563 
------------------------------- 

 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตราที่ 30 
ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ดังนี้ 
 
 1. ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยุด น้อยพิทักษ์ ผู้จัดการ   กรรมการ 
 3. นายสุชาติ  พฤกษานันท์ ผู้แทนครู  กรรมการ 
 4. นายธนิต  พณิชยกุล ผู้แทนครู  กรรมการ 
 5. นายธนาตุล  จงหวัง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 6. นายธีรพล  วัฒนะอนุรักษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 7. ผศ.ศุทธิณีย์  เถาทับนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 8. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน  ผู้อ านวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 
 9. นางสาวศุภมาส พณิชยกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  
            ให้กรรมการบริหารโรงเรียนด ารงต าแหน่ง  นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง 
 
  สั่ง     ณ     วันที่     24     พฤษภาคม     พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
       (นางสาวปรางศรี   พณิชยกุล) 
              ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 
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ค าส่ังโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์

ที ่ 23 / 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเอง 

----------------------------------- 
 ดว้ย โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์ไดมี้การบริหารจดัการศึกษาตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาสามปี และ
แผนปฏิบตัิการ ประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ตามระบบประกันคณุภาพภายในโรงเรียน เพ่ือใหมี้การด าเนินงาน
ตามแผนงานและตามระบบประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
รบัผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเอง ระดบัการศกึษาปฐมวยั ประจ าปีการศกึษา 2562 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหนา้ท่ี อ านวยความสะดวก ใหก้ารสนบัสนนุในการประเมินตนเอง 
 1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปรางศรี   พณิชยกลุ ผูร้บัใบอนญุาต  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยดุ นอ้ยพิทกัษ ์  ผูจ้ดัการ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายมนตช์ยั  มั่นวศนิ   ผูอ้  านวยการ  รองประธานกรรมการ 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานประเมินตนเอง 
 มาตรฐานที ่1 
 ผูร้บัผิดชอบ คือ 1. นางสาวประภสัสร จะวะอรรถ   (หวัหนา้ทีมปฏิบตักิาร) 
   2. นางสาวพชัรี  หูเ้ตม็ 
   3. นางสาวค านงึ  มีรอด 
   4. นางสาววรรณวิสา แกว้ปรารถนา 
   5. นางสาวสมุิตรา แตงโต 
   6. นางสาวสิรลิกัษณ ์ แสงประสาร 
   7. นางสาวเบญจมาศ ธิชาญ 
   8. นางสาวสกุนัยา ทา้หว้ยหวา้  

มาตรฐานที ่2 
 ผูร้บัผิดชอบ คือ 1. นางสาววิไลรตัน ์ บวังาม  (หวัหนา้ทีมปฏิบตักิาร) 
   2. นางสาวฐิตมิา  พรหมมา 
   3. นางสาวหนึ่งดาว เผา่พงษศ์า 
   4. นางสาวกญัญา เณรกอวงั 
   5. นางสาวปิยะวรรณ อ่ิมอรา่ม 
   6. นางสาวชวนขวญั สิรริตันมงคล 
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 มาตรฐานที ่3 
 ผูร้บัผิดชอบ คือ 1. นางวนิดา  รุง่จ  าเรญิ (หวัหนา้ทีมปฏิบตักิาร) 
   2. นางสาวนพรตัน ์ จิตรถนอม 
   3. นางสาววรรณพร อน้แพ 

   4. นางสาววราญา ใหญ่เจรญิยิ่ง 
   5. นางสาวฤทยัรตัน ์ ศรประเสรฐิ 

   6. นางอรสา  พะวงษ ์
   7. นางสาวเสาวนีย ์ มีรอด 

มาตรฐานที ่4 
 ผูร้บัผิดชอบ คือ 1.นางสาววิลาวณัย ์ รอดประสิทธ์ิ (หวัหนา้ทีมปฏิบตักิาร) 
   2.นางสารพีรนชุ เกิดเจรญิ 

3.นางสาวโสรยา อศัวานกึ 

มาตรฐานที ่5 
 ผูร้บัผิดชอบ คือ 1.นางสาวณฐิัดา              จรดล  (หวัหนา้ทีมปฏิบตักิาร) 

2.นางวรรณา  วโรดมรุจิรานนท ์
3.นางสาวดวงพร เจนกิจณรงค ์

  
 
  สั่ง   ณ   วนัท่ี   15   เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
         (นายมนตช์ยั มั่นวศนิ) 
                ผูอ้  านวยการโรงเรียนสคุนธีรวิทย์
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ค าส่ังโรงเรียนสุคนธีรวิทย ์

ที ่15 / 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ภายใน) 

---------------------------------------- 
  เพ่ือใหก้ารบรหิารงานของโรงเรียนสคุนธีรวิทย ์ด  าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสงูสดุตอ่การพฒันาโรงเรียนในทกุดา้น จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
(ภายใน) ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปรางศรี พณิชยกลุ ผูร้บัใบอนญุาต ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายหยดุ นอ้ยพิทกัษ ์ ผูจ้ดัการ    กรรมการ 
 3. นายมนตช์ยั  มั่นวศนิ  ผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
 4. นางกฤษณา  มั่นวศนิ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน กรรมการ 
 5. นายทินกฤต  พณิชยกลุ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 6. นายธนิต  พณิชยกลุ รองผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป กรรมการ 
 7. นางสาวศภุมาส พณิชยกลุ รองผูอ้  านวยการฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
      ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแผนกอนบุาล 

 8. นางสาวณฐิัดา จรดล  หวัหนา้แผนกอนบุาล   กรรมการ 
9. นางสาวประภสัสร จะวะอรรถ         มาตรฐานท่ี 1     กรรมการ 
10.นางสาววิไลรตัน ์ บวังาม  มาตรฐานท่ี 2    กรรมการ 
11.นางวนิดา     รุง่จ  าเรญิ มาตรฐานท่ี 3    กรรมการ 

 
 12. นางสิรริตัน ์ เยาวนนท ์ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการแผนกมธัยมศกึษา กรรมการ/เลขานกุาร 
 13. นายสชุาติ พฤกษานนัท ์ นายทะเบียน    กรรมการ 

 
 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี   19   เดือนมีนาคม   พ.ศ.   2562 เป็นตน้ไป 

 
  สั่ง   ณ   วนัท่ี   19   เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2562 

 
 
        (นางสาวปรางศรี   พณิชยกลุ) 

      ผูร้บัใบอนญุาตโรงเรียนสคุนธีรวิทย์ 
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   โครงสร้างหลักสตูร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับปฐมวัย 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมประจ าวัน 
  6 กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง/วัน 
ต่ ากว่า  3  ปี 

 1. ด้านร่างกาย 
 2. ด้านอารมณ์และ จิตใจ 
 3. ด้านสังคม 
 4.ด้านสตปิัญญา 

1.เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
2.เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
3.เร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก 
4.เร่ืองราวเก่ียวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์           
3.กิจกรรมสร้างสรรค์                      
4.กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม               
5.กิจกรรมกลางแจ้ง          
6.กิจกรรมเกมการศึกษา 

20  นาท ี
20  นาท ี
20  นาท ี
20  นาท ี
20  นาท ี
20  นาท ี

 

ประสบการณ์
ส าคัญ 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

กิจกรรมประจ าวัน 
  6 กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง/วัน 
3-4 ปี 4-5 ปี 5-6 ปี 

 1. ด้านร่างกาย 
  
2. ด้านอารมณ์และ 

จิตใจ 
  
3. ด้านสังคม 
 
4. ด้านสติปัญญา 

1.เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก 

2.เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
3.เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
4.เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆรอบตัวเด็ก 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ       
2.กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           
3.กิจกรรมสร้างสรรค์                      
4.กิจกรรมเสรี/เล่นตาม
มุม               
5.กิจกรรมกลางแจ้ง          
6.กิจกรรมเกมการศึกษา 

20  นาที 
 

30  นาที 
 
30  นาที 
30  นาที 

 
30  นาที 
30  นาที 

20 นาที 
 

30 นาที 
 
30  นาที 
30  นาที 

 
30  นาที 
30  นาที 

 

20  นาที 
 

30  นาที 
 
30  นาที 
30  นาที 

 
30  นาที 
30  นาที 

 

ระยะเวลาเรียน 

       โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  สงักัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงสามพราน เขตสามพราน 

จังหวัดนครปฐม   จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน  ได้แก่  ภาคเรียนที่1 เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และภาคเรียนที่ 2 เริ่มวันที่ 21ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  16 มีนาคม  2563 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2  รับการประเมิน วันที่ 23 ถึง 25 กนัยายน พ.ศ.2552 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 รับการประเมิน วันที่ 27 ถึง 29 มกราคม พ.ศ.2557 
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การใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา (SAR) ปีการศกึษา 2562 

ระดบัปฐมวยั 

------------------------------------ 

        ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนสคุนธีรวิทย ์ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายใน

สถานศกึษา วนัท่ี 18 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2563 คณะกรรมการไดร้ว่มตรวจสอบและพิจารณารายงานประเมินคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรยีนสคุนธีรวิทย ์ขอ้มลูทัง้หมดถกูตอ้งตรงกบัการรายงานของโรงเรยีน  

       ทัง้นี ้  ใหโ้รงเรยีนน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมินไปพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเผยแพรต่อ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และสาธารณชนได ้

 
 
 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรางศร ี พณิชยกลุ) 
          ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนสคุนธีรวิทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


