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คานา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ปีพุทธศักราช 2563 ข้อที่ 2 “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้ นสามารถจั ดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลในส่วนข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ใน
การให้คาปรึกษาช่วยเหลือและแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
ปีพุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6 มาตราที่ 48

ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาจะต้องดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จก่อน
ทางโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้ดาเนินการประเมินตนเองและจัดทารายงานประจาปี(SAR)ประจาปีการศึกษา
2563 ลงในระบบ (E-SAR) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไปและ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง นักเรียน ที่ให้ข้อมูลในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี จนทาให้การจัดทา
รายงานประจาปี(SAR) สาเร็จลุล่วงในครั้งนี้
(นายมนต์ชัย มั่นวศิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ รหัส 1173100047 ที่ตั้งเลขที่ 304 หมู่ 8 ตาบลสามพราน อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 034-325-782 ,
034-325-783 , 034-325-784 โทรสาร 034-325-785 E-mail: sukhon@sukhon.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียน 2,464 คน จานวนบุคลากรโรงเรียน 132 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับยอดเยี่ยม
จากการที่ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับยอดเยี่ยม
2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับยอดเยี่ยม
3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับยอดเยี่ยม
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้ภาษาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม
ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) มี หลักสูตรครอบคลุ มพัฒ นาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตร
ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เน้นการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม โดยไม่เร่งรัด
วิชาการ จัดการเรียนรู้เป็นหน่วย ครบ 4 สาระการเรียนรู้ เน้นทักษะการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง
ของเด็ก ที่ตอบสนองความต้องการ ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนโดยรอบโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม
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2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยจัดให้มีครูประจาชั้นครบทุกชั้นทุกห้อง ระดับยอดเยี่ยม
3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ มีการจัดอบรมครูให้มีความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย
ระดับยอดเยี่ยม
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม
สะอาดปลอดภัย น่าอยู่ และจัดให้มีสื่อ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กทีป่ ลอดภัยและเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม
5) ให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ประสบการณ์ จั ด ให้
มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ให้ครูใช้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม
6) มีร ะบบบริ ห ารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เกี่ ยวข้อ งทุกฝ่ ายมีส่ ว นร่ ว มพัฒ นาระบบประกั นคุ ณภาพ
ได้ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส อดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลั กษณ์ของ
สถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตามแผน
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี (SAR) และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด รายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครองรับทราบ นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในการร่วมประชุม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ : ระดับดีเลิศ
ครูได้ยึดแนวทางการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ
1) จัดประสบการณ์ที่ส่ งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูได้มีการวิเคราะห์
ข้อมูล เด็ก เป็น รายบุ คคล จั ดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ในหลั กสู ตรสถานศึกษา จั ดกิจกรรมที่ส่ งเสริมพัฒ นาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ระดับดิเลิศ
2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูจัดประสบการณ์
ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก เรียนเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 4 สาระการเรียนรู้ ให้เด็ก
มีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
จากการจัดกิจกรรมประจาวัน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม และกิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งจัดให้เด็กได้ว่ายน้า
ทุกสัปดาห์ ระดับดีเลิศ

3

3) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ครูจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก มีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศ
ติดเครื่องปรับอากาศ จัดห้องศูนย์สื่อโดยประกอบไปด้วย มุมประสบการณ์ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมธรรมชาติ
มุมศิลปะ มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี ครูสอน
คอมพิวเตอร์ให้เด็กทุกสัปดาห์ เด็ก 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ตามมาตรการเว้นระยะห่าง จัดให้มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับการเรียนการสอน และมีพื้นที่ตรงกลางห้องไว้ทากิจกรรม จัดให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ช่วยจัด ป้ายนิเทศในห้องเรียน ช่วยดูแลความสะอาดในห้องเรียน ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ระดับดีเลิศ
4) ประเมิ น พัฒ นาการเด็ก ตามสภาพจริ ง และน าผลการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไปปรั บปรุ ง การจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง ครูทุกคนประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม บันทึกคาพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ครูจัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละด้าน ส่งผลการประเมินให้ผู้ปกครองและนาผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาเด็กจัดประสบการณ์ให้เด็กต่อไป มี การประชุมออนไลน์กับทางผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองสนทนากับ
ครูประจาชั้นผ่านการออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ 4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น : ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนได้กาหนดอัตลักษณ์ของเด็ก “ ไหว้สวย รู้หน้าที่ ”และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “จัดการศึกษาเด่น
เน้นคุณภาพผู้เรียน ” ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอย่างไทย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี บีเวอร์ ปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบ
รู้จักการรอคอย มีจิตสาธารณะ ผลการดาเนินงาน เด็ก 294 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เด็ก 294 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รู้หน้าที่และ
มีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน
มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ โครงการส่งเสริม
ทักษะการอ่าน กิจกรรมอ่านบัญชีคาพื้นฐาน โครงการศักยภาพเด็ก กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน และผลสาเร็จของ
โครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนเด็กอนุบาล จานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อ่านคาบัญชีพื้นฐานได้คล่องและมีความมั่นใจกล้าแสดงออก
ในการอ่านมากยิ่งขึ้น จานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ชอบอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1) บันทึกน้าหนัก 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) สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
7) วิจัยในชั้นเรียน
8) สมุดบันทึกการดื่มนม
9) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10) แบบบันทึกพฤติกรรมส่งมอบนักเรียน
11) รูปภาพเด็กขณะทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ฉบับปรับปรุง
2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามปี
4) แผนปฏิบัติการประจาปี
5) รายงานผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน
6) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
7) วาระการประชุมและรายงานการประชุม
8) หนังสือให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน
9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2561-2563
10) ปฏิทินปฏิบัติงานรายปีของบุคลากร
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11) เครื่องมือการประเมินภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
12) คาสั่งของโรงเรียน
13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
14) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
15) รางวัล ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
16) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน / ปฏิทินประจาเดือน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1) แผนการจัดประสบการณ์ตามอายุเด็ก
2) ห้องศูนย์สื่อ
3) สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
4) เกียรติบัตร
5) บันทึกการอบรม
6) บันทึกชั่วโมงอบรม
7) สื่อที่ครูผลิต
มาตรฐานที่ 4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น
1) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
2) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาในการจัดกิจกรรม Coding ระดับปฐมวัย
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีให้มีทักษะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
โดยสอนผ่านระบบ Course Square
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (Best Practices)
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4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดโครงการสนุกคิดกับสะเต็ม (STEM Education) เด็กได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างหลากหลาย มีการซักถามอย่างตั้งใจ ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
สามารถส่งเสริมให้เด็ก มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีทักษะการสังเกต
สารวจ สื บค้น เปรียบเทียบจากประสบการณ์ตรง มีทักษะทางด้านภาษาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งผู้ เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานของตนเอง
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัด กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมดาวดีเด่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองในการมาโรงเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ผู้อื่น มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวรู้จักการรอคอยและมีจิตสาธารณะกิจกรรมไหว้งามตาม แบบสุคนธีรวิทย์ ทาให้
เด็กมีสัมมาคารวะ พูดจาไพเราะ รู้จักกล่าวถ้อยคาขอบคุณ ขอโทษ มีมารยาทที่งดงามกิจกรรมธรรมะหรรษา
ปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยมี พ ระอาจารย์ ม าให้ ค วามรู้ จ นกลายเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก เรี ย น
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คือ “ ไหว้สวย รู้หน้าที่ ” เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆได้
6) โรงเรียนได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี
6.2 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม Active Learning

ลงนาม...................................................
( นายมนต์ชัย มั่นวศิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ รหัสโรงเรียน 1173100047
เลขที่ 304 หมู่ 8 ตาบลสามพราน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 034-325-782 ,034-325-783 , 034-325-784 โทรสาร
034-325-785 E-mail : sukhon@sukhon.ac.th website: www.sukhon.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน
2,464 คน จานวนบุคลากรโรงเรียน 132 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ

 สามัญศึกษา

 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคู่สามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)

 English Program ได้รับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
จานวนผู้เรียน
จานวนห้องเรียน
ระดับที่เปิดสอน
ห้องปกติ
EP
ปกติ
2

EP
-

ชาย หญิง
25 22

ชาย
-

หญิง
-

จานวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ รวมจานวน
พิเศษ
ผู้เรียน
ชาย
หญิง
47

เตรียมอนุบาล
ระดับก่อนประถมศึกษา
อนุบาลปีที่ 1
3
40 46
อนุบาลปีที่ 2
4
49 45
อนุบาลปีที่ 3
4
55 59
รวมทั้งสิ้น
11
144 150
1.3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้รับใบอนุญาต
- ผู้จัดการ
- ผู้อานวยการ
- รอง / ผู้อานวยการ
รวม
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
รวม
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูต่างชาติ
รวม
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

รวม

-

1
1
2

1
3
4

1
1

1
1
1
4
7

-

26
2
28

-

-

26
2
28

-

44
4

-

-

44
4

-

36
6
90

5
5

-

41
6
95

-

2
122
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1

2
132

86
94
114
294
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สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
จานวนผู้เรียนต่อครู
จานวนผู้เรียนต่อห้อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
จานวนผู้เรียนต่อครู
จานวนผู้เรียนต่อห้อง
ระดับมัธยมศึกษา
จานวนผู้เรียนต่อครู
จานวนผู้เรียนต่อห้อง

11 : 1
27 : 1

18 : 1
37 : 1
27 : 1
42 : 1

1.3.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจานวนชัว่ โมงสอนมากที่สดุ
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและนาฏศิลป์
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวม

ปฐมวัย
ตรงเอก ไม่ตรงเอก

27
27

-

จานวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก

7
8
9
5
6
4
2
5
46

-

6
8
10
4
5
4
2
8
47

-
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1.3.3 สรุปจานวนครูผ้สู อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน





กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผู้บาเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ให้ระบุ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

23
23
49
24
24

22
22
1
41
30
30

1.3.4 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์
รวม

จานวน
ผู้บังคับบัญชา

จานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไม่มีวุฒิ

การจัดตั้งกองลูกเสือ
จัดตั้ง

ไม่จัดตั้ง

3

1.3.5 สรุปจานวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

ปี พ.ศ.

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม

จานวนครูที่เข้ารับ
การอบรม

ปี 2562

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 คน
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย)
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

คุณธรรมนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาพอเพียง

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จาเป็นแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมครู
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
จากวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน ได้นามากาหนดพันธกิจ ภาระงานทีต่ ้องดาเนินการให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ ดังนี้
พันธกิจ
1.ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย
2.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้
และบริบทของท้องถิ่น
3.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.จัดให้มีระบบบริหารคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้อง และสานสัมพันธ์ชุมชน
5.ส่งเสริมให้ครูจดั กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
6.ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น
7.พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
เป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามปี 2563-2565 ร้อยละที่ปรากฎ เป็นเป้าหมายของ
เป้าหมาย
แผนปีสดุ ท้าย
1.เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพระดับดีเลิศ
2.โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้ และบริบทของท้องถิ่น มีคุณภาพระดับดีเลิศ
3.โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มีคุณภาพระดับดีเลิศ
4.โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
มีคุณภาพระดับดีเลิศ
5.ครูร้อยละ 80 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ มีคุณภาพระดับดีเลิศ
6.เด็กร้อยละ 80 มีความสดใส ร่าเริงที่โดดเด่น มีคุณภาพระดับดีเลิศ
7. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ดาเนินโครงการที่ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
มีคุณภาพระดับดีเลิศ
ยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน
เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

ไหว้สวย รู้หน้าที่
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3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย)
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

1.โครงการ
เด็กดี
มีคุณธรรม
งามอย่างไทย

80

ดีเลิศ

100

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
คุณภาพของ การเสริมสร้าง
เด็ก
ประสิทธิภาพ
การจัด
มาตรฐานที่ 3 การศึกษาของ
การจัด
โรงเรียนเอกชน
ประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

2. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การอ่าน

80

ดีเลิศ

100

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
คุณภาพของ การพัฒนา
เด็ก
หลักสูตร
การเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผล

คุณภาพ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์
ได้
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
1.2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
แสดงออกทางอารมณ์
ได้
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ ด้
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้
เพือ่ สนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
3.1 ประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้
เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิอย่าง
มีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย

14

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

3. โครงการ
สานสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน
และโรงเรียน

80

ดีเลิศ

100

4. โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

80

ดีเลิศ

91.74

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพของเด็ก การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
มาตรฐานที่ 2 จัดและ
กระบวนการ สนับสนุน
บริหารและ
การศึกษา
การจัดการ
เอกชน

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
มาตรฐานที่ 3
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
การจัด
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
ประสบการณ์
อย่างปลอดภัย
ที่เน้นเด็กเป็น
เพียงพอ
สาคัญ
2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของเด็ก การปฏิรปู ระบบ ด้านร่างกาย แข็งแรง
ทรัพยากรเพื่อ มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
การศึกษา
ความปลอดภัยของ
เอกชน
ตนเองได้
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

5.โครงการ
อาชีพที่หนู
ใฝ่ฝัน

80

ดีเลิศ

90.90

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์
ได้
มาตรฐานที่ 3
1.3 มีพัฒนาการ
การจัด
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ประสบการณ์
ตนเอง และเป็น
ที่เน้นเด็กเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
สาคัญ
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย
เพียงพอ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การส่งเสริมการ ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
มีส่วนร่วมในการ มีสุขนิสยั ที่ดี และ
จัดและ
ดูแลความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 3 สนับสนุน
ของตนเองได้
การจัด
การศึกษา
1.2 มีพัฒนาการ
ประสบการณ์ เอกชน
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ที่เน้นเด็กเป็น
ควบคุม และแสดงออก
สาคัญ
ทางอารมณ์ได้
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

6.โครงการ
เปิดโลก
อนุบาลสูก่ าร
เรียนรู้

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

99.60

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การพัฒนา
ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
หลักสูตรการ
มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
เรียนการสอน ความปลอดภัยของ
มาตรฐานที่ 2 การวัดและ
ตนเองได้
กระบวนการ ประเมินผล
1.2 มีพัฒนาการ
บริหารและ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
การจัดการ
ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
มาตรฐานที่ 3
1.3 มีพัฒนาการ
การจัด
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ประสบการณ์
ตนเองเป็นสมาชิกที่ดี
ที่เน้นเด็กเป็น
ของสังคม
สาคัญ
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่น ปฏิบตั ิอย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์พัฒนาเด็ก
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ผลสาเร็จ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

7. โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพเด็ก

80

ดีเลิศ

99.99

8. โครงการ
จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์

80

ดีเลิศ

99.96

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพของ การส่งเสริมการ
เด็ก
มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน
มาตรฐานที่ 2 การศึกษา
กระบวนการ เอกชน

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
พัฒนาการด้านทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
บริหารและ
ตรง เล่นและปฏิบัติ
การจัดการ
อย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศ
มาตรฐานที่ 3
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การจัด
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับวัย
ที่เน้นเด็กเป็น
3.4 ประเมิน
สาคัญ
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงนาผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์สาหรับ
เด็ก
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การปฏิรปู ระบบ ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
ทรัพยากรเพื่อ มีสุขนิสยั ที่ดี และ
การศึกษา
ดูแลความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 เอกชน
ของตนเองได้
กระบวนการ
1.2 มีพัฒนาการ
บริหารและ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
การจัดการ
ควบคุม และท่าทาง
แสดงออกได้
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

9. โครงการ
ทัศนศึกษา

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

99.84

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ ด้
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย เพียงพอ
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การส่งเสริม
ด้านร่างกายแข็งแรง
เด็ก
การศึกษานอก มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
ระบบ เพื่อสร้าง ความปลอดภัยของ
มาตรฐานที่ 3 สังคมแห่ง
ตนเองได้
การจัด
การเรียนรู้
1.2 มีพัฒนาการ
ประสบการณ์
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ที่เน้นเด็กเป็น
ควบคุมและแสดงออก
สาคัญ
ทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
3.1 จัดประสบการณ์
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิอย่าง
มีความสุข
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

10.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก

80

ดีเลิศ

99.99

11.โครงการ
ลูกเสือ -เนตร
นารี บีเวอร์
(BEAVER
SCOUTS)

80

ดีเลิศ

97.02

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพของ การส่งเสริมการ
เด็ก
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
มาตรฐานที่ 3 สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ประสบการณ์ เอกชน
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิอย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยี
เหมาะสม
3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและ
นาผลพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์พัฒนา
เด็ก
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.1 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การส่งเสริมการ ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
มีส่วนร่วมในการ มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
จัดและ
ความปลอดภัยของ
มาตรฐานที่ 2 สนับสนุน
ตนเองได้
กระบวนการ การศึกษา
1.2 มีพัฒนาการ
บริหารและ
เอกชน
ด้านอารมณ์ จิตใจ
การจัดการ
ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
มาตรฐานที่ 3
1.3 มีพัฒนาการ
การจัด
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ประสบการณ์
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ที่เน้นเด็กเป็น
ของสังคม
สาคัญ
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย
เพียงพอ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ

1. โครงการ
จัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

99.96

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและ นาผล
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์
พัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.4 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การปฏิรปู ระบบ ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
ทรัพยากรเพื่อ มีสุขนิสยั ที่ดี และ
การศึกษา
ดูแลความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 เอกชน
ของตนเองได้
กระบวนการ
1.5 มีพัฒนาการ
บริหารและการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
จัดการ
ควบคุม และท่าทาง
แสดงออกได้
1.6 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

2.โครงการ
แสงเทียนส่อง
ธรรม

กลยุทธ์ที่ 3 1. โครงการ
สร้างเสริมสังคม ทัศนศึกษา
ต่อการเรียนรู้

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

80

ดีเลิศ

98.94

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพของเด็ก การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
จัดและ
มาตรฐานที่3
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
ประสบการณ์
เอกชน
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

80

ดีเลิศ

99.84

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5
คุณภาพของเด็ก การส่งเสริม
การศึกษานอก
มาตรฐานที่ 3 ระบบ เพื่อสร้าง
การจัด
สังคมแห่งการ
ประสบการณ์ เรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ ด้
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย
เพียงพอ
1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
1.5 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง
มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.6 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
1.7 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

2.โครงการ
เปิดโลก
อนุบาลสูก่ าร
เรียนรู้

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

99.60

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.8 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
3.1 จัดประสบการณ์
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.3 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การพัฒนา
ด้านร่างกาย แข็งแรง
เด็ก
หลักสูตรการ
มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
เรียนการสอน ความปลอดภัยของ
มาตรฐานที่ 2 การวัดและ
ตนเองได้
กระบวนการ ประเมินผล
1.4 มีพัฒนาการ
บริหารและ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
การจัดการ
ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
มาตรฐานที่ 3
2.1 มีหลักสูตร
การจัด
ครอบคลุมพัฒนาการ
ประสบการณ์ที่
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
เน้นเด็กเป็น
กับบริบทของท้องถิ่น
สาคัญ
2.3 ส่งเสริมให้ครู
มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

3.โครงการ
อาชีพที่หนู
ใฝ่ฝัน

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

90.90

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพของ การส่งเสริมการ
เด็ก
มีส่วนร่วมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่น ปฏิบตั ิอย่างมี
ความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงนาผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์
พัฒนาเด็ก
1.5 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสยั ที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3
การจัด
ประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาให้
โดดเด่น

1.โครงการ
เด็กดี
มีคุณธรรม
งามอย่างไทย

80

ดีเลิศ

100

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1.6 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์
ได้
1.7 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
1.8 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.2 มีพัฒนาการ
คุณภาพของ การเสริมสร้าง ด้านอารมณ์ จิตใจ
เด็ก
ประสิทธิภาพ
ควบคุม และ
การจัด
แสดงออกทางอารมณ์
มาตรฐานที่ 3 การศึกษาของ ได้
การจัด
โรงเรียนเอกชน 1.3 มีพัฒนาการ
ประสบการณ์
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ที่เน้นเด็กเป็น
ตนเอง และเป็น
สาคัญ
สมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ

1. โครงการ
สานสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน
และโรงเรียน

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

100

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง
และนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.2 มีพัฒนาการ
คุณภาพของเด็ก การส่งเสริม
ด้านอารมณ์ จิตใจ
การมีส่วนร่วม
ควบคุม และ
มาตรฐานที่ 2 ในการจัดและ
แสดงออกทางอารมณ์
กระบวนการ สนับสนุน
1.3 มีพัฒนาการ
บริหารและ
การศึกษาเอกชน ด้านสังคม ช่วยเหลือ
การจัดการ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
มาตรฐานที่ 3
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
การจัด
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
ประสบการณ์
อย่างปลอดภัย
ที่เน้นเด็กเป็น
เพียงพอ
สาคัญ
2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
3.1 จัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

2. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การอ่าน

ปริมาณ
(จานวน)

80

คุณภาพ

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

100

คุณภาพ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
เด็ก

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผล
การประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์
และพัฒนาการเด็ก
1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม แสดงออก
ทางอารมณ์ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
หลักสูตร
การเรียนการ
มาตรฐานที่ 2 สอน การวัดและ 1.3 มีพัฒนาการ
กระบวนการ ประเมินผล
ด้านสังคม ช่วยเหลือ
บริหารและ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
การจัดการ
ของสังคม
มาตรฐานที่ 3
1.4 มีพัฒนาการ
การจัด
ด้านสติปัญญา
ประสบการณ์
สื่อสารได้ มีทักษะ
ที่เน้นเด็กเป็น
การคิดพื้นฐาน และ
สาคัญ
แสวงหาความรูไ้ ด้
2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ผลสาเร็จ
ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศาสตร์ สช.
สถานศึกษา

3.1 ประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย

ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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

จานวนเด็ก
ทั้งหมด

1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

294
294
294
294

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

288
289
291
288

97.96
98.30
98.98
97.96

6
5
3
6

2.04
1.70
1.02
2.04

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
สถานศึกษาพอเพียง

มาตรฐานด้าน
มฐ.1 คุณภาพของเด็ก
มฐ.2กระบวนการบริหารและการจัดการ
มฐ.3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย

6. รางวัลทีส่ ถานศึกษาได้รับ
6.1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ปี พ.ศ.....
ที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล (มาตรฐาน สช.)
โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2563
ชื่อรางวัล

1.
2.
3.
3.
4.

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ

30

7. ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
(ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ

มี

ไม่มี













7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ด้านที่ 1 ดีเยี่ยม
ด้านที่ 1 ดีเยี่ยม
ด้านที่ 2 ดีมาก
ด้านที่ 2 ดีมาก
ด้านที่ 3 ดีมาก
ด้านที่ 3 ดีมาก
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9. หน่วยงานภายนอกทีโ่ รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา
1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ ง
อันตราย

ไม่
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
-

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น
2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึกและค่านิยม
ที่ดี
2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

80

294

288



272



290



294



294

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้
2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม

-

จานวนเด็ก (คน)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

80

294

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

97.96

ยอดเยี่ยม

92.52
98.64
100

100

289

98.30



294

100



284

96.94



294

100



294

100



260

88.44



294

100

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ปฏิบตั ิ

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

293

99.66



292

99.32



292

99.32

291

98.98



291

98.98



293

99.66



287

97.62



293

99.66



288

97.96



293

99.66

288

97.96



289

98.30



289

98.30



286

97.28



277

94.22
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4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคาถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรือ่ ง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่าย ๆ ได้

เป้าหมาย
(ร้อยละ)



3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขี องสังคม
3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจาวัน มีวินยั
ในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

ไม่
ปฏิบตั ิ

จานวนเด็ก (คน)

80

294

294

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

34
การปฏิบัตงิ าน
เป้าหมาย
ไม่
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ (ร้อยละ)

ประเด็นพิจารณา
4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ
4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้

จานวนเด็ก (คน)
ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)



291

98.98



294

100

สรุปผลการประเมิน

98.30

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
กระบวนการมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1) มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมหนูน้อยยิ้มสวย มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ครูได้
ดาเนินการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงของเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง บันทึกผลไว้ในบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการ
นักเรียน นาผลมาพัฒนาเด็กที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ จัดกิจกรรมกายบริหารยามเช้าโดย ให้เด็กเต้น
ประกอบเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ วันละ 10 นาที ตามแนวปฏิบัติ 6 มาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ส่วนเด็กที่มีน้าหนักต่ากว่า
เกณฑ์ครูประจาชั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในด้านการจัดโภชนาการขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน เช่น การเคลื่อนไหวตามคาสั่ง การเคลื่อนไหวแบบผู้นา
ผู้ตามการเคลื่อนไหวตามคาบรรยาย การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ตามจินตนาการ และการเคลื่อนไหวพร้อม
อุปกรณ์ เช่น ผ้า ลูกบอล ริบบิ้น เครื่องเคาะ เป็นต้น จัดกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย โดยจัด กิจกรรมเดินทรงตัว วิ่งซิกแซก วิ่งเก็บของ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม เดินไต่เชือก ปีนตาข่าย
โหนตาข่าย เพื่อให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวทุกส่วนได้คล่องแคล่ว และมีกิจกรรมเรียนว่ายน้า กิจกรรมเรียน
พลศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครูจัดกิจ กรรมให้เด็กได้ทากิจ กรรมที่ใช้มือและตาที่สั มพันธ์กัน เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ โดยจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ทุกวัน ให้เด็กวาดภาพระบายสี ด้วยสีเทียน สีไม้ ฝึกการใช้พู่กันวาดภาพระบายสี ลากเส้น
ขีดเขียน การใช้กรรไกรตัดกระดาษ การร้อยลูกปัด ร้อยกระดุม และแปรงฟันด้วยตนเอง
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3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ครู ป ลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของตนเอง โดยจั ด โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาวัน ครูประจาชั้นตรวจสุขภาพและร่างกายเด็กทุกคนเป็นประจาทุกวัน การตรวจมือ
เท้า ปาก ฟัน หู จมูก ตา ผม เล็บ เสื้อผ้าและวัดอุณหภูมิร่างกายตามแนวปฏิ บัติ 6 มาตรการ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากโรงพยาบาลวิชั ย เวช โรงพยาบาลมหาชั ย 2 และโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล
บ้ า นสามพราน มาตรวจสุ ข ภาพประจ าปี เ ด็ ก ทุ ก คน บั น ทึ ก ผลการตรวจ ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคในวั ย เด็ ก
ในด้านโภชนาการทางโรงเรียนมีเอกสารรายการอาหารกลางวัน แจ้งผู้ปกครองทุกเดือน ครูประจาชั้นรณรงค์
ให้ความรู้ และสอนการล้างมืออย่ างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อน - หลั ง การรับประทานอาหารและการใช้ห้องน้า
กิจกรรมหนูน้ อยยิ้มสวยเพื่อให้ เด็กสามารถดูแลสุขภาพปากและสุขภาพฟันของตนเอง ด้ว ยการแปรงฟันหลั ง
รับประทานอาหารกลางวันในทุกวัน
4) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
โรงเรี ย นมีน โยบายเรื่ องการรักษาความปลอดภั ยและการป้องกันโรคระบาดในเด็ก โดยครูติด
ข้อตกลงในห้องเรียน ให้เด็กท่องและปฏิบัติ เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ในห้องเรียน
ได้ เช่น ไม่ปีนโต๊ะ ไม่วิ่งในห้องเรียน ไม่เล่นของแหลมมีคม กาหนดกฎระเบียบในการเดิน การใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และโรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษา ความปลอดภัยด้วยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Digital Camera ภายในห้องเรียนและภายนอกอาคารเรียน ผู้ปกครองแสดงบัตรรับ ส่งเด็กทุกวัน และจัดโครงการลูกเสือบีเวอร์ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือบีเวอร์ ทุกวันจันทร์
เพื่อให้เด็กมีทักษะ การช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน จากบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย มีการจัดบอร์ดและให้ความรู้เด็กเกี่ ยวกับโรคระบาด โรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้า
ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด จัดบอร์ดให้
ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ
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กระบวนการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส จากกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทุกวัน ให้เด็ก
ได้ร้องเพลง ฟังเพลง เต้นเข้าจังหวะ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กทาศิลปะ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
กิจกรรมกายบริหารยามเช้า และโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยมือหนู
2) เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
ครูฝึกให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ การรอคอยทากิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรม Cooking ไม่ทาก่อน ไม่หยิบก่อน เด็กรู้จักการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสม จากการเล่น การทางาน
ร่วมกับเพื่อน ครูปลูกฝังให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย โดยจัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอย่างไทย กิจกรรมดาว
ดีเด่น รู้จักรอคอย

ฝึกการเข้าแถว รอรับของ ฝึกให้ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้และช่วยเหลือตนเองได้ เช่น

รับประทานอาหารเอง ปูที่นอน เก็บที่นอน เข้าห้องน้าเอง เป็นต้น
3) ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น
ครูปลูกฝังให้เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเอง และผู้อื่น เช่น ให้นาเสนอผลงานศิลปะ
งานประดิษฐ์ ครูสอบถามถึงความพอใจในผลงานของตนและของเพื่อน พร้อมทั้งอธิบายว่าเพราะอะไร เป็นต้น
4) มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
ครูปลูกฝังให้เด็กมีจิตสานึกในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตรงต่อเวลา มาเรียนทันเวลา
ฝึกความรับผิดชอบ เล่นแล้วเก็บ ให้เด็กปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และ
สวดมนต์หน้าเสาธง ส่งเสริมความกตัญญู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก กิจกรรมบริหารยามเช้า และโครงการ
แสงเทียนส่องธรรม กิจกรรมก่อนนอน กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรมตักบาตรวันสาคัญ และกิจกรรม
ธรรมะหรรษา
5) มีความมั่นใจ กล้าพูด และกล้าแสดงออก
ครูส่งเสริม ให้เด็กมีความมั่นใจ กล้ าพูด และกล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมเปิดโลกอนุบาล
สู่การเรียนรู้ กิจกรรมเรียนแบบ Project Approach กิจกรรมจัดนิทรรศการ ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด การกล้า
แสดงออก ในการเล่นประสบการณ์ของตนเอง การนาเสนอผลงาน การทากิจกรรมกลุ่ม การแสดงออกบนเวที
เป็นต้น
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6) ช่วยเหลือแบ่งปัน
ครูปลูกฝังให้เด็กมีน้าใจช่วยเหลือแบ่งปัน การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ
บาเพ็ญประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือให้ความร่วมมือด้านสังคม โดยการจัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารีบีเวอร์
7) เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
ครูปลูกฝังให้เด็กเคารพสิทธิผู้อื่น ให้อดทนอดกลั้น รู้จักการรอคอย ฝึกให้ขออนุญาตก่อนหยิบของ
ผู้อื่น ปลูกฝังให้อดทนไม่อยากได้ของผู้อื่น
8) ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
ครูปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม จัดโครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมดาวดีเด่น โดยทุกครั้งที่เด็กทาความดี เด็กจะได้รับดาว แล้วนาดาวไปติดไว้ที่บอร์ดดาวดีเด่น เช่น
เก็บของได้นาส่งครู เก็บของเข้าที่ หยิบของหรืออุปกรณ์การเรียนให้เพื่อน และไม่นาสิ่งของที่โรงเรียนกลับบ้าน
9) มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ครู จั ด กิจ กรรมให้ เ ด็ก ชื่น ชมและมีค วามสุ ขกั บศิ ล ปะ ดนตรี การเคลื่ อ นไหว โดยจัด กิจ กรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กได้เต้นตามเพลง ร้องเพลง ทาท่าทางตามเพลง ทาท่าทาง
ตามจินตนาการ เช่น เลียนแบบเสียงสัตว์ ทาท่าทางแบบสัตว์ต่างๆ ให้เด็กทาศิลปะที่หลากหลายเป็นรายบุ คคล
แบบกลุ่ม และตามความสนใจของเด็ก นอกจากนี้ครูได้จัดมุมประสบการณ์ดนตรี และมุมสร้างสรรค์ ให้เด็กได้
เล่ น เครื่ องดนตรี ให้ เด็กท าศิล ปะตามความสนใจของเด็ก โดยมีการเว้นระยะห่ าง เพื่อความปลอดภัย ตาม
มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระบวนการพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง
ครูฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ด้วยตนเอง

โดยครูปลูกฝังให้เด็ก

ช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร เก็บถาดอาหาร ดูแลในการขับถ่าย เข้าห้องน้า แต่งตัว ใส่รองเท้า ปูและ
เก็บที่นอน ส่งการบ้าน ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟันด้วยตนเอง และปลูกฝังให้ช่วยเหลือเพื่อน ครู และพ่อแม่
เมื่ออยู่บ้าน

38

2) ประหยัดและพอเพียง
ครูปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางรัชกาลที่ 9 โดยจัดโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมหนูน้อยนักออม และหน่วยเสริมประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ ปลูกฝังให้เด็ก รู้จักการ
ประหยั ดอดออม รู้ จักใช้สิ่ งของเครื่ องใช้อย่างประหยัด ดื่มนม และรับ ประทานอาหารให้ห มด ปลูกฝั งความ
พอเพียง เช่น มีของเล่นแล้ว ไม่ซื้ออีก มีแค่พอใช้
3) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
ครูปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางรัชกาลที่ 9 โดยโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมสวนครัวน้อย และจัดหน่วยเสริมประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็ก รู้จักคุณค่าของ
การใช้เงิน โดยการสอนปลูกผัก ผลไม้ การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตแล้วนาไปรับประทาน แบ่งปัน เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้เด็กรู้จักความพอเพียง
4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ
ครูป ลูกฝังให้เด็กมีมารยาทที่ดี งดงามตามแบบไทย จัดโครงการเด็กดี มีคุณธรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมไหว้งามตามแบบสุคนธีรวิทย์ ปลูกฝังให้มีมารยาทในการพูด การฟัง การนั่ง ฝึกการไหว้สวย การไหว้
ผู้ใหญ่ การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การเดิน การพูดมีหางเสียง จัดกิจกรรมประกวดมารยาทการไหว้ ปีละ 1 ครั้ง
5) ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
ครูปลูกฝังให้เด็กอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางเพศ อายุ ศาสนา หรือ เชื้อชาติ โดยให้ทากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น เล่นตามมุม เล่นการละเล่นไทย ทากิจกรรมศิลปะร่วมกัน และกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เป็นต้น
โดยมีการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6) ของเด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและทางานร่วมกับเพื่อน เช่น ทาศิลปะ กิจกรรมCooking กิจกรรมทดลอง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเล่นตามมุม ห้องศูนย์สื่อ เพื่อให้เด็กสามารถแก้ปัญหาจากการเล่น การทางาน โดยไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
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กระบวนการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
1) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ครูส่งเสริมให้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ครูกระตุ้นให้เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู จัดให้มีมุมหนังสือ ส่งเสริมให้อ่านนิทานจาก
มุมหนังสือ เข้าห้องศูนย์สื่อ และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
กิจกรรมเล่าหนูน้อยนักอ่าน ให้เด็กเล่าเรื่องหน้าห้องจากที่พบเห็น กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ให้เด็กอ่านหนังสือ
นิทาน ดูนิทานแล้วเล่าเรื่องจากภาพ และการเล่านิทานให้น้องและเพื่อนๆฟังหน้าเสาธง
2) ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
ครูส่งเสริมให้ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ จากการเรียนใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาในท้องถิ่น กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกและภูมิปัญญาในท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน
การเล่น จากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเชิญผู้ปกครองมาชม
ผลงานและการแสดงของเด็ก
3) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
ครูส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กอ่านนิทานจากมุมหนังสือในห้องเรียน เข้าห้องสมุด และ
ให้เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ให้เด็กเล่าเรื่องหน้าห้องจากที่พบเห็น กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ให้
เด็กอ่านหนังสือนิทาน ดูนิทานแล้วเล่าเรื่องจากภาพ โดยครูให้เด็กเข้ามุมหนังสือ ครูเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน
และเล่านิทานประกอบสื่อ และให้เด็กเล่าเรื่องจากที่ฟังอีกครั้ง
4) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้
ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับ ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ให้เด็กเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ ฝึกให้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ ทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย เช่น การเปรียบเทียบ การเรียนรู้จานวน ตัวเลข เงิน เวลา
การวัด ตวง เรียนรู้รูปทรงต่างๆ เรียนรู้เรื่อง มิติสัมพันธ์ เป็นต้น เด็กสามารถบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของ
สิ่งของได้ เช่น นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น ร้อน ความเหมือนความแตกต่างเช่น รูปทรง สี รูปภาพ จาแนก
ประเภทจัดหมวดหมู่ เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และบอกความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องคล่องแคล่วและชัดเจน กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
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เด็กได้เรีย นรู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ โดยผ่ านกิจกรรมการทดลองที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ตามหน่วย โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตสงสัย
การซักถาม การตั้งคาถาม คาดคะเนคาตอบ การตั้งสมมติฐาน ออกแบบวิธีการหาความรู้ลงมือทาด้วยตนเอง
โดยร่วมกันทาเป็นกลุ่มบันทึกการเรียนรู้ นาเสนอข้อมูลการเรียนรู้ที่ได้ด้วยตนเอง จัดหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ มีการสังเกต สารวจ สืบค้น และสรุปข้อมูลจากการทดลอง เด็กได้ใช้แว่นขยาย ในการส่องดู
แมลง แมง พืช เกสรดอกไม้ ใช้กล้องจากมือถือของครูถ่ายรูปแมลง แมง ดอกไม้ ต้นไม้ และเด็กได้ใช้อุปกรณ์
ในการทดลอง ถ้วยตวง แก้ว และเทียน ครูฝึกให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้
จากการเล่น การทากิจกรรมกลุ่ม และเป็นรายบุคคล การเลือกที่จะทาหรือไม่ทา การเลือกเล่น และเลือก
สิ่งของเองได้
5) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระ ฯลฯ
ครูส่งเสริมให้เด็กได้สร้างผลงานด้วยตนเอง เด็กถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการ ผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ และอิสระ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีรายละเอียดมีความแปลกใหม่และหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในวันสาคัญ จัดให้เด็ก
ได้ทางานศิล ปะที่ห ลากหลาย เช่น ปั้ นดินน้ามัน และปั้นแป้งโดว์ ตามจินตนาการ วาดภาพตามจินตนาการ
ระบายสีตามจิ นตนาการ จั ดกิจ กรรมเล่ นตามมุม เด็กเล่นต่อบล็อกตามจินตนาการ เล่ นบทบาทสมมุติตาม
จินตนาการ
6) ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้
ครูสอนให้เด็กได้ใช้สื่อเพื่อแสวงหาความรู้ โดยมีการติดตั้ง projector พร้อมจอภาพในห้องเรียนทุกห้อง
มีอินเตอร์เน็ตไวไฟ ใช้เป็นสื่อการสอน ครูให้เด็กใช้แว่นขยาย ในการสารวจใบไม้ สัตว์เล็กๆ ใช้แม่เหล็ก ทาการ
ทดลอง ใช้กล้องในการถ่ายภาพ ดอกไม้ พืช มด ผีเสื้อ ใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย

3

ปฏิบตั ิ

3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ ลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
สาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอือ้ ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อ

ไม่ปฏิบัติ

ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม













ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว

4

การปฏิบัติงาน
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบัติ

ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

สนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์







6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม
6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี และรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด
6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม








สรุปผลการประเมิน
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีกระบวนการบริหาร
และจัดการ
1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดโครงการพัฒนาและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมประเมินผลการใช้
หลั กสูตร โดยการจั ดทาหลั กสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 ที่ส อดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 จัดทาตามวัยของเด็กแต่ละระดับชั้น โดยอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
ในการมีส่วนร่วมจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถอธิบายหลักการจัด การศึกษาปฐมวัย อธิบาย
ความหมายของปรัชญาแนวคิดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ครูและผู้ปกครองฟังได้ในคราวประชุม
ผู้ปกครอง โดยมีการอบรมให้ความรู้ครู สามารถนาพาครูจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาได้และนาเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนนาไปใช้
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2) ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของครอบครั ว ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายและออกแบบการจั ด ประสบการณ์
ที่เตรียมความพร้อมของเด็กตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลปีที่ 3 ให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน และ
ไม่เร่งรัดวิชาการ ให้ครูเน้นการจัดกิจกรรมหลักประจาวัน 6 กิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสาคัญให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง
โดยมีการจัดทาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น เช่น การสังเกต การทดลอง การค้นคว้า
การทาCooking

ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และห้องศูนย์สื่อ ประกอบด้วย มุมนิทาน มุมคณิตศาสตร์

มุมวิทยาศาสตร์ มุมสร้างสรรค์ มุมบทบาทสมมติ และมุมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น เด็กสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ข้อ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
มีครูเพียงพอกับชั้นเรี ยนและครูมีใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารแต่งตั้งครูประจาชั้นเตรียมอนุบาลและ
ชั้นอนุบาล 1-3 ห้องละ 2 คน ครบทุกห้องเรียน จัดครูผู้สอนตรงสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และครูประจาวิชา
ข้อ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยมีกระบวนการบริหารและจัดการ
1) ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยครบ 20 ชั่วโมงต่อปี
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาพร้อมส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมครบปีละ 20 ชั่วโมง ตามที่
คุรุสภากาหนด โดยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ครูได้อบรม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมรายงานผลการอบรม / สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้ครูรายงานผลการ
อบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานต่อผู้อานวยการ กิจกรรมขยายผลการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานให้ครูนา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม / สัมมนาและศึกษาดูงานมาขยายผลต่อให้กับครูในโรงเรียน
2) ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้บริหารเห็นความสาคัญด้านครูและบุคลากร ให้มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ ความรู้ อบรมเชิงปฏิบั ติการในการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้ มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ครูเข้ารับการอบรมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด ครูปฐมวัยสามารถจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้และให้ ครู ได้จัดทาหน่ว ยการจั ดประสบการณ์ เสนอผู้บริห ารและต้นสั งกัด เพื่อส่งเสริมให้ ครูจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงกับหน่วยครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ และให้ครูใช้ประสบการณ์สาคัญใน
การออกแบบการจัดกิจกรรมในการสอนเด็ก
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3) ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ที่มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล
ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ให้ครูใช้เครื่องมือ
วัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กที่หลากหลาย โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ประเมินผลงานเด็กจากการบันทึกคาพูดเด็ก ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา บันทึกผล
การประเมิ น ในสมุด ประเมิน คุ ณลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ แ ละบั นทึ ก ลงในสมุ ดประจ าตัว นั กเรี ยนตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง สรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง
จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถครูปฐมวัย กิจกรรมตรวจสอบและประเมินแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมจั ดทาเครื่ องมือการประเมิน พัฒนาการเด็กที่ห ลากหลาย กิจกรรมจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ครูส รุปผล
พัฒนาการของเด็กทุกภาคเรีย น มีการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยรายงาน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้ผู้ปกครองร่วมประเมิน
พฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ทบี่ ้าน ครูนาผลการประเมินของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านที่ควรส่งเสริม
4) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก และครอบครั ว ครู ทุ ก คนแสดงความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ เด็ ก
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง โดยทักทายเด็กและผู้ปกครองเป็นประจา ยิ้มแย้ม อ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวลกับเด็ก
แสดงความเคารพผู้ปกครอง การไหว้ สวัสดี กล่าวทักทาย สอบถาม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วย
ความตั้งใจ ให้คาแนะนาด้วยความเต็มใจใช้น้าเสียงนุ่มนวลมีส่วนร่วมแก้ไขพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค
ข้อ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
1) ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
โรงเรีย นจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลาคราฟ มีต้นไม้
ที่ให้ร่มเงา ได้จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบารุงอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม
โดยทาสีปรับปรุงสวนหย่อมอาคาร ให้สวยงาม แข็งแรงน่าอยู่ ผู้บริหารเห็นความสาคัญในการวางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้กับเด็กทุกคน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย กิจกรรมซ้อมหนีไฟ มีการซ้อมหนีไฟทุกปี วิทยากร
จากสานักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสามพราน สมุดบันทึกรับเด็กก่อนเวลา จัดครูเวรประจาวัน
รับนักเรียน 07.00 - 08.30 น. ครูเวรประจาห้องธุรการ 08.30 – 09.10 น. และครูเวรสนามเด็กเล่น 16.00 –
16.45 น. ในทุกวันจะมีการสารวจบริเวณโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กและดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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2) ครูได้รับการส่งเสริ มจากผู้บริหารให้จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ ครูได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารให้เข้ารับการอบรมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ ม ย่ อ ยเล่ น แบบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ โดยผ่ า นกระบวนการจั ด กิ จ กรรมหลั ก 6 กิ จ กรรมของเด็ ก ปฐมวั ย
จึงจัดโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในรวมทั้งบอร์ดความรู้ เช่น สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ห้ องนิ ทรรศการแสดงโครงการต่าง ๆ ในรัช กาลที่ 9 นานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จากสถานที่จริง
3) ครูได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารจัดให้มีมุมประสบการณ์ หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ ผู้บริหาร
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับเด็ก โดยให้ครูประชุมวางแผนจัดมุม เสริมประสบการณ์
เช่น มุ มบทบาทสมมติ มุม ดนตรี มุม วิท ยาศาสตร์ มุ มเกมการศึกษา มุมศิ ล ปะ มุมบล็ อ ก มุ มหนังสื อนิ ทาน
จัดบริการสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่อง Projector จอProjector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงติด
ทุกห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อของเล่น สื่อจากธรรมชาติ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีหนังสือคาศัพท์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บัตรพยัญชนะภาษาไทย บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องเล่นสนาม จัดเกมการศึกษาให้
ครูใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอ จัดบอร์ดความรู้ในห้องเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียน ให้เหมาะสมตามวัย จัดพื้นที่
ให้ เด็กทากิจ กรรมกลางห้ อง นอนพักผ่ อนในเวลากลางวัน มีการพัฒ นาปรับเปลี่ ยนมุมการจัดประสบการณ์
ทุกสัปดาห์
ข้อ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
1) สถานศึกษาอานวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาครู ผู้บริหารอานวยความสะดวกสนับสนุนงบประมาณในการจัดประสบการณ์และ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาครูผู้สอน จัดโครงการ
บริการสื่อการสอนและสื่อ ICT กิจกรรมผลิตสื่อและใช้สื่อการสอน มีการนิเทศการสอน เพื่อติดตามการเรียน
การสอน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ์ ได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อจาก YouTube ใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่าน Wifi ของโรงเรียนเชื่อมต่อกับเครื่อง Projector เด็กได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา
กล้ามเนื้อมือผ่านเกมการศึกษาเป็นรายบุคคล มีห้องศูนย์สื่อประกอบด้วย มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์
มุม ศิ ล ปะ มุ มดนตรี มุ ม เกมการศึก ษา และมุม บทบาทสมมติ ให้ ค รูไ ด้ ใช้ ส าหรั บจั ด ประสบการณ์ ในการ
เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
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ข้อ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์
ที่สถานศึกษากาหนด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้นามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศมา
กาหนดเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2561 ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ และกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ไว้ในแผนอย่างชัดเจน รวมถึง
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียนอีก 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริม
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของเด็กรู้หน้าที่และมีระเบียบ
มีวินัยในตนเอง ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของเด็กที่มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
โรงเรี ยน ที่บ รรลุ ความส าเร็ จ ตามที่กาหนดไว้ มาตรฐานที่ 5 ส่ งเสริมนโยบายการปฏิรูป การศึกษาปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของเด็กที่ชอบดู ชอบฟัง และชอบอ่าน ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของเด็กที่ได้
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของเด็กที่ทานข้าวหมด ดื่มนมหมดไม่เหลือทิ้ง ตัวชี้วัดที่ 5.4
ร้อยละของผลสาเร็จของโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม
2) มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการ
ตามแผน
ผู้บริหารใช้ระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จัดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามปี กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงาน
ประจาปี กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนด จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และดาเนินการตามแผน แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ มีการดาเนินตามโครงการ กิจกรรมตามที่กาหนดไว้
3) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงาน จัดทารายงานผลการ
ประเมิน ตนเองประจ าปี น าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุง และพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึ กษา โดยผู้ ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ วนร่ วมเสนอความคิดเห็ น วางแผน สรุปผล เพื่อจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด
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ผู้บริหารใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จัดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
และฝ่ายบริหารงานทั่วไป แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ ายทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย มีการประชาสัมพันธ์
รูปแบบเอกสารทางการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน ช่องทาง Facebook / Line Official / Course Square
มี จ ดหมายข่ า วสารถึ ง ผู้ ป กครอง มี กิ จ กรรมประชุ ม ครู บุ ค ลากรประจ าเดื อ น เปิ ด โอกาสให้ ค รู ผู้ ป กครอง
คณะกรรมการบริห ารโรงเรี ยน ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้การพัฒ นาการศึกษาของโรงเรียน จัดประชุม
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง รายงานผลการจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2
ครั้ง ประเมินตนเอง 3 มาตรฐานและมาตรฐานเพิ่มเติมของโรงเรียนอีก 2 มาตรฐานจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ที่มาจากผลการประเมินตนเอง โดยใช้แบบการรายงานตาม
รูป แบบของสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วยสาระส าคัญทุกส่ ว นของรายงาน
ครอบคลุมการดาเนิ น งานของโรงเรีย นสะท้อนความส าเร็จ ชื่อเสียง อัตลั กษณ์ เอกลั กษณ์ของโรงเรียน และ
นาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบรายงาน
และนาส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนาไปเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป มีกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเป็น
ผู้ประเมิน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา
ปฏิบตั ิ

1

2

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3

80

1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็นรายบุคคล



1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว



80

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดีเลิศ

บรรจุ

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

28

23

82.14

23

82.14

23

82.14

23

82.14

23

82.14

23

82.14

23

82.14

23

82.14

22

78.57

23

82.14

21

75.00

22

78.57

22

78.57

28



ดีเลิศ





จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก
3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
เป็นต้น
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คาตอบ เป็นต้น

จานวนครู (คน)



สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ไม่
ปฏิบตั ิ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

80

28








ดีเลิศ
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การปฏิบัตงิ าน

ประเด็นพิจารณา

4

ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธกี ารที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวนครู (คน)

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

บรรจุ

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

28

24

85.71

26

92.86

23

82.14

23

82.14

24

85.71

80

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดีเลิศ







สรุปผลการประเมิน

82.14

ดีเลิศ

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
ข้อ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกในสมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และบันทึกพฤติกรรมส่งต่อนักเรียน
2) ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ซึ่งครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ตามอายุเด็กแต่ละระดับชั้น
ที่มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทา
หน่วยการจัดประสบการณ์ครบทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในการจัดประสบการณ์
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
เสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
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ข้อ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
1) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
ครูจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุข
เช่น เล่นตามมุม เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่านิทานประกอบสื่อร่วมกับครู การเล่นกีฬา การทดลอง การทาโครงการ
ทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม Cooking เป็นต้น ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จากการนิเทศการสอน พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญและเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง
2) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
โรงเรี ย นจั ดให้ มีการนิ เทศการสอนกับบุคลากรครู ภ ายในโรงเรียน โดยมีผู้ บริห าร หั ว หน้ากลุ่ มสาระ
การเรียนรู้และเพื่อนครู โดยครูจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กพร้อมทั้งบูรณาการให้
สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กสามารถเลือกทากิจกรรมตามความสนใจของตนเองอย่างอิสระ และ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) ครูให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ครูให้เด็กได้เล่นตามมุมเสริมประสบการณ์เล่นเครื่องเล่นสนามและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทดลอง
การสังเกต การสารวจ การทาศิลปะสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานของตนเอง การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ Project Approach การเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ) ผู้บริหารมีการติดตาม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีโครงการจั ดซื้อสื่ อ วัสดุอุปกรณ์และมีการตรวจเยี่ยมห้ องเรียนพบว่า ครูทุกคนจัดห้ องเรียน
สะอาด สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีความปลอดภัย มีพื้นที่หน้าห้องสาหรับแสดงผลงานของเด็ก ให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน จัดบรรยากาศอบอุ่นน่าอยู่คล้ายกับบ้าน นอกจากนี้พบว่าครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับวัย
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ข้อ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ไม่ใช้แบบทดสอบ
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดทาเครื่องมือและประเมินพัฒนาการ
เด็กที่หลากหลาย ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล กิจวัตรประจาวันตามสภาพจริง โดยการสังเกต
สัมภาษณ์ สอบถาม บันทึกคาพูดเด็ก ตรวจสอบผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา โดยมีการบันทึกในสมุด
บัญชีเรียกชื่อ และสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน ประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการสรุปผลการประเมิน
เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการประเมินตนเองเพื่อจัดทา SAR ต่อไป ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของ
เด็กทุกภาคเรียน มีการสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2) ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนาผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริง จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละด้าน ส่งผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้งและ
นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กจัดประสบการณ์ให้เด็กต่อไป มี การประชุมออนไลน์กับทางผู้ปกครอง ให้
ผู้ปกครองสนทนากับครูประจาชั้นผ่านการออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อม การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก การให้ความร่วมมือกับครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
และนาผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการประเมินตนเอง เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา
2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น
การปฏิบัตงิ าน

1 ร้อยละของเด็กที่มีมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

294

294

100

ยอดเยี่ยม

294

294

100

ยอดเยีย่ ม

100

ยอดเยี่ยม

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ทั้งหมด



80



80

ปฏิบตั ิ

ประเด็นพิจารณา

จานวนผู้เรียน/ครู (คน)

ไม่
ปฏิบตั ิ

จนกลายเป็นอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
2 ร้อยละของเด็กรู้หน้าที่และมี
ระเบียบมีวินัยในตนเอง จน

กลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
สรุปผลการประเมิน

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม
โรงเรียนได้กาหนดอัตลักษณ์ของเด็ก “มีวินัย ไหว้สวย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “วิชาการเด่น เน้น
คุณภาพผู้เรียน” ที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โครงการเด็กดีมีคุณธรรมงามอย่างไทย และโครงการ
ลูกเสือ- เนตรนารี บีเวอร์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบ
รู้จักการรอคอย มีจิตสาธารณะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมเด็กในด้านต่าง ๆ ผลการดาเนินงาน เด็ก 294 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่

เด็ก 294 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รู้หน้าที่และมีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนเป็นอัตลักษณ์ของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน
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มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่21
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ผลสาเร็จ
(ร้อยละ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้



100

ยอดเยี่ยม



99.99

ยอดเยี่ยม

99.99

ยอดเยี่ยม

ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 ร้อยละของเด็กอนุบาล อ่านคาบัญชีพื้นฐานได้

คล่อง และ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ในการ
อ่านมากยิ่งขึ้น
2 ร้อยละของเด็กอนุบาลที่อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่

ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
สรุปผลการประเมิน

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม
โรงเรียนจัดโครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน ศตวรรษที่21 ได้แก่ โครงการส่งเสริม
ทักษะการอ่าน กิจกรรมอ่านบัญชีคาพื้นฐาน โครงการศักยภาพเด็ก กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน และผลสาเร็จของ
โครงการพิเศษสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยใน ศตวรรษที่21 บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ เด็กอนุบาล จานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อ่านคาบัญชีพื้นฐานได้คล่อง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออก ในการอ่านมากยิ่งขึ้น เด็กอนุบาล 294 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ชอบอ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

มาตรฐานที่ 2

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5

ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น
ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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3. จุดเด่น
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข
3. เด็กมีความร่าเริง แจ่มใส รู้หน้าที่ และมีระเบียบวินัย
4. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
5. เด็กสามารถสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
6. เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนินการ แล้วนาแผนการดาเนินการไปใช้ และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบ
2. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ และมีหัวหน้าฝ่ายงานที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย
4. โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข
5. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครบทุกหน่วยการเรียนรู้
2. ครูนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เหมาะสมกับวัย
3. มีการตรวจสอบ ประเมินผล อย่างเป็นระบบ และนาผลการประเมินมาพัฒนา
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีทักษะด้านการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่ต้นสังกัด และสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่น ๆได้
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ส่งเสริมให้ครูจัดทาโครงการ (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ให้ต้นสังกัดยอมรับ
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
นาผลการพัฒนาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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5. แนวทางการพัฒนา
ระดับปฐมวัย
1. พัฒนาคุณภาพเด็กให้มีทักษะด้านการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ได้อย่างเหมาะสม
2. ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและศึกษาดูงาน (Best Practice) หรือ (Innovation) เพื่อต่อยอดความรู้
4. ส่งเสริมพัฒนาครูจัดประสบการณ์บูรณาการกิจกรรม ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติ ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
6. ความต้องการช่วยเหลือ
1 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชานาญในการอบรม PLC
2 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชานาญในการอบรม การทาวิจัยในชั้นเรียน
3 จัดวิทยากรที่มีความรู้ ความชานาญในการอบรม การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง

ภาคผนวก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

ประกาศโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
……………………………………………………………..................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของโรงเรี ย นเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายความสาเร็จ ของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2563 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
ต่อไปนี้

มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น
มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล )
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ปีการศึกษา 2563
ระดับดีเลิศ

1.1 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้
1.2 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองได้
1.4 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

3.1 ครูร้อยละ 80 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
3.3 ครูร้อยละ 80 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ครูร้อยละ 80 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ให้โดดเด่น

ระดับดีเลิศ

4.1 เด็กร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่จน

กลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
4.2 เด็กร้อยละ 80 รู้หน้าที่และมีระเบียบมีวินัยในตนเอง จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
5.1 เด็กร้อยละ 80 อ่านคาบัญชีพื้นฐานได้คล่อง และ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ในการอ่าน
มากยิ่งขึ้น
5.2 เด็กร้อยละ 80 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย

ระดับดีเลิศ

คณะผู้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
2. นางสาวสายหยุด น้อยพิทักษ์

คณะผู้จัดทา
1. นายมนต์ชัย
2. นางกฤษณา
3. นายทินกฤต
4. นางสาวณัฐิดา
5. นางสาววิไลรัตน์
6. นางสาวนพรัตน์
7. นางสาววราญา
8. นางสาวฤทัยรัตน์
9. นางสาวเสาวนีย์
10. นางสาววิลาวัณย์

มั่นวศิน
มั่นวศิน
พณิชยกุล
จรดล
บัวงาม
จิตรถนอม
ใหญ่เจริญยิ่ง
ศรประเสริฐ
มีรอด
รอดประสิทธิ์

ประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล
รองประธานและกรรมการตรวจสอบข้อมูล
เลขานุการและกรรมการตรวจสอบข้อมูล
หัวหน้าแผนกอนุบาล
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
หัวหน้าระดับเตรียมอนุบาล
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
หัวหน้าระดับอนุบาล 2
หัวหน้าระดับอนุบาล 3
จัดทารูปเล่มรายงาน SAR ของสถานศึกษา

ปรัชญาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คุณธรรม นาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาพอเพียง

วิสัยทัศน์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และทักษะที่จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีพลานามัย บริหารจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ครูเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
มีวินัย ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิชาการเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน

