รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุชนศึกษา
เลขที่ ๑/๑ ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
รหัสสถานศึกษา ๗๑๑๐๐๐๑๗

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
โรงเรียนอนุชนศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญของการดํารงชีวิต
จึงไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ครบตามมาตรฐานในทุกดาน เพื่อสอดคลองกับนโยบายของสังฆมณฑลราชบุรี ใน
การจัดการศึกษาตามปรัชญา และจิตตารมยของโรงเรียนคาทอลิก
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยพิจารณาจากรองรอย ขอมูล หลักฐานและผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานตางๆ
โรงเรียนอนุชนศึกษายังตระหนักถึงความสมบูรณของการดําเนินงาน
ที่ตองอาศัยการประเมินผลและ
ขอเสนอแนะของผูเ ชี่ยวชาญ เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ของโรงเรียนจะไดพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองยิ่งขึ้น และ
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณในความรวมมือของบุคลากรทุกฝายทีส่ ละเวลา ระดมสรรพกําลัง ความคิด สติปญญา
ความสามารถทีท่ ําใหรายงานฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมดังที่ปรากฏ

โรงเรียนอนุชนศึกษา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทที่ ๑

ขอมูลพืน้ ฐาน

บทที่ ๒
บทที่ ๓

แผนปฏิบตั กิ ารประจําปของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา
- ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑-๓๒
๓๓-๔๒
๔๓-๕๘

ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

บทที่ ๔

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

๕๙-๖๕

จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต

ภาคผนวก
- รายชื่อ/คําสั่งคณะกรรมการประเมิน

๖๖-๗๑

บทที่ ๑
ขอมูลพืน้ ฐาน
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนอนุชนศึกษา ที่อยู ๑/๑ ถนนชลประทานฝงซาย ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท ๐-๓๔๕๖-๑๘๐๓
โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๒๔๙๘ เปดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
แผนที่โรงเรียน
N

๒

โครงสรางการบริหาร (แผนภูมิ)
โรงเรียนอนุชนศึกษา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 5 ดาน
ไดแกดาน กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารบุคคล กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานจิตตาภิบาล ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบกระบวนการ P D C A

๓

๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ปรัชญาโรงเรียน
คุณธรรม นําวิชา พัฒนาสุข
วิสัยทัศน
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปลูกฝง (มุงพัฒนา) ใหผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เสริมสรางสุขภาวะและ
สุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการทํางาน บูรณาการสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ พัฒนาบุคลากร หลักสูตร และคุณภาพสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ภายใตระบบการ
บริหารงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. ผูเรียนใหมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสงหาความรูดวยตนเอง มีการคิดอยางเปนระบบและแกปญหาได
อยางมีสติ สมเหตุสมผล
๓. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต
๔. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
รอบดาน จัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมผูเรียนภายใตการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง
๖. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
๗. พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
๘. พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส งเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
เปาหมาย
๑. พัฒนาผูเ รียนใหมสี ุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. พัฒนาผูเ รียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
๓. พัฒนาผูเ รียนใหมีทกั ษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๔. พัฒนาผูเ รียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางมี
สติสมเหตุสมผล
๕. พัฒนาผูเ รียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๖. พัฒนาผูเ รียนใหมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ ดี
ตออาชีพสุจริต
๗. พัฒนาครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๘. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๔

๙. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียนอยางรอบดาน
๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่ งเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๓. สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
๑๕. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ พัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑.๓ เอกลักษณ/อัตลักษณ
อัตลักษณของสถานศึกษา
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางพระแมมารี
เอกลักษณของสถานศึกษา
อนุชนไหวงาม ตามแบบไทย
๑.๔ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากร
บุคลากร

ผูบริหาร

ครูบรรจุ

ครูพิเศษ

ครู
ตางประเทศ

ครูพี่เลี้ยง

ปการศึกษา ๒๕๕๙

๑

๗๔

๕

๙

๘

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา ปวช.
ปการศึกษา
๒๕๕๙

๑

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐

๖๔

๑๘

๐

๐

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
จํานวน(คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห)

๑. บริหารการศึกษา

๑

-

๒. การประถมศึกษา

๑๗

๒๓

๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๖

๒๐

สาขาวิชา

๕

จํานวน(คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห)

๔. การศึกษาปฐมวัย

๖

๒๔

๕. การศึกษา

๑๔

๒๔

๖. คหกรรมศาสตร

๖

๒๔

๗. พลศึกษา – สุขศึกษา

๕

๒๐

๘. บรรณารักษศาสตร

๒

๒๓

๙. วิทยาศาสตร

๔

๒๔

๑๐. การตลาด

๑

๒๐

๑๑. รัฐประศาสนศาสตร

๑

๒๐

๑๒. การจัดการทั่วไป

๒

๒๐

๑๓. เกษตรศาสตร

๑

๒๐

๑๔. จิตวิทยาและการแนะแนว

๑

๑๕

๑๕. ภาษาไทย

๓

๒๔

๑๖. การบัญชี

๑

๒๔

๑๗. สังคมศึกษา

๒

๒๔

๑๘. ภาษาอังกฤษ

๖

๒๔

๑๙. ภาษาจีน

๖

๒๐

๒๐. ธุรกิจโรงแรม

๑

๒๐

๒๑. ธุรกิจการศึกษา

๑

๒๐

สาขาวิชา

รวม

๘๘

๖

๑.๕ ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๑,๗๐๔ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
ระดับชั้น

จํานวนหอง

อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
รวมทั้งหมด

๕
๔
๔
๑๓
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๒๔
๓
๓
๓
๙
๔๖

เพศ
ชาย
๙๙
๘๔
๗๕
๒๕๘
๗๘
๘๒
๗๕
๘๙
๖๘
๗๔
๔๖๖
๕๗
๔๙
๓๕
๑๔๑
๘๖๕

หญิง
๘๑
๗๓
๕๘
๒๑๒
๗๕
๘๔
๗๐
๙๒
๙๐
๘๐
๔๙๑
๕๑
๔๑
๔๔
๑๓๖
๘๓๙

รวม

เฉลี่ยตอหอง

๑๘๐
๑๕๗
๑๓๓
๔๗๐
๑๕๓
๑๖๖
๑๔๕
๑๘๑
๑๕๘
๑๕๔
๙๕๗
๑๐๘
๙๐
๗๙
๒๗๗
๑,๗๐๔

๓๖:๑
๓๙:๑
๓๓:๑
๓๖:๑
๓๘:๑
๔๒:๑
๓๖:๑
๔๕:๑
๔๐:๑
๓๙:๑
๔๐:๑
๓๖:๑
๓๐:๑
๒๖:๑
๓๑:๑
๓๗:๑

๑.๖ ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

บาท
๑๗,๓๗๖,๗๓๔

รายจาย
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง

บาท
๑๗,๖๒๖,๓๑๖

๙๐๔,๓๐๐
๑๘,๒๘๑,๐๓๔

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายจาย

๘๖๖,๙๐๕
๑๘,๔๙๓,๒๒๑

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๙๕ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๕ ของรายรับ

๗

๑.๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาหมายที่ ๑
พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดาน
รางกายสมวัย (มฐ. ๑)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. พัฒนาเด็กใหมีน้ําหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
๒. มีทักษะในการเคลือ่ นไหว
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน
๔. หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่ สี่ยงตอโรค
และสิง่ เสพติด
เปาหมายที่ ๒
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม
๑. พัฒนาเด็กใหมสี ุขภาพจิตที่ดรี า
จริยธรรมพัฒนาการดานอารมณ เริงแจมใส มีความรูสกึ ที่ดีตอตนเอง
จิตใจสมวัย (มฐ. ๒)
๒. มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๓. ควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย
๔. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดาน
รางกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
รอยละ ๘๐

เปาหมายที่ ๓
พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดาน
สังคมสมวัย (มฐ. ๓)

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
เด็กใหมพี ัฒนาการดานสังคมสมวัย
รอยละ ๘๐

เปาหมายที่ ๔
พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดาน
สติปญญาสมวัย (มฐ. ๔)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟง
คําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย
๒. ใหมีความซื่อสัตยสจุ ริตชวยเหลือ
แบงปน
๓. เลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. พัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจ
เรียนรูสงิ่ ตางๆ รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจและรักการเรียนรู
๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณ
เรียนรู
๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
เด็กใหมพี ัฒนาการดานสติปญญา
สมวัย รอยละ ๘๐

๘

เปาหมายที่ ๔

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๔. พัฒนาเด็กใหมีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๕. ใหเกิดจินตนาการและความคิด
สรางสรรค

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

เปาหมายที่ ๕
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท ๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ หลักการ และธรรมชาติของการจัด
เกิดประสิทธิผล (มฐ. ๕)
การศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดประสบการณ
๒. พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด
ประสบการณทสี่ อดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัด ประสบการณการเรียนรู
ที่หลากหลาย สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล
๓. พัฒนาครูใหบริหารจัดการชั้น
เรียนทีส่ รางวินัยเชิงบวก
เปาหมายที่ ๕
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๔. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคลองกับการ
พัฒนาการเด็ก
๕. ครูใชเครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผปู กครอง
๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัดประสบการณ
๗. ใหครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
เรียนรูไดตลอดเวลา
๘. ครูมีปฏิสมั พันธที่ดีกบั เด็ก
๙. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถ
ในดานการศึกษาปฐมวัย

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

๙

เปาหมายที่ ๕

เปาหมายที่ ๖
ผูบริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (มฐ. ๖)

เปาหมายที่ ๖

เปาหมายที่ ๗
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
อยางรอบดาน (มฐ. ๗)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก
ยุทธศาสตร/มาตรการ
สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและ
ผูบริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาท
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
ประสิทธิผล รอยละ ๘๐
และความคิดริเริ่มทีเ่ นนการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเปนฐานคิดทัง้ ดาน
วิชาการและการจัดการ
๔. ผูบริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมปี ระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และ
เต็มเวลา
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัดการ
การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีระบบและกลไกใหผมู ีสวนรวม
ทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน รอยละ ๘๐

๑๐

เปาหมายที่ ๗

เปาหมายที่ ๘
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(มฐ. ๘)

เปาหมายที่ ๘

เปาหมายที่ ๙
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู (มฐ. ๙)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรู และความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๔. สรางการมีสวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกับผูป กครอง ชุมชน
และทองถิ่น
๕. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๕. นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. เปนแหลงการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวาง

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู รอยละ ๘๐

๑๑

เปาหมายที่ ๙

เปาหมายที่ ๑๐
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามปรัชญา
วิสัยทัศนและจุดเนนของ
การศึกษาปฐมวัย
(มฐ. ๑๐)
เปาหมายที่ ๑๑
การจัดการศึกษาตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรปู
การศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น (มฐ. ๑๑)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองคกรทีเ่ กี่ยวของ
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
รอยละ ๘๐
สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
การจัดการศึกษาตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรปู
การศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น รอยละ ๘๐

๒. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
๒.๑ ที่ตั้ง
 กทม.
 ภูมิภาค
๒.๒ ลักษณะโรงเรียน
 สามัญทั่วไป  สามัญศึกษาและ EP
 EP
 อิสลมาศึกษา
 การกุศล
 การสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด
๒.๓ ระดับทีเ่ ปดสอน
 ปฐมวัย
 ปฐมวัย – ม.ปลาย
 ประถมศึกษา – ม.ปลาย
 ม.ปลาย

 ปฐมวัย – ประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 ม.ตน
 อื่นๆ

 ปฐมวัย – ม.ตน
 ประถมศึกษา – ม.ตน
 ม.ตน – ม.ปลาย

๒.๔ จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ
ระดับชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
รวม

ไทย
๑๓
๑๓

จํานวนหองเรียน
EP
อิสลาม
-

รวม
๑๓
๑๓

๑๒

๒.๕ จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ
จํานวนผูเรียน
หลักสูตรโครงการ/
ไทย
EP
อิสลาม
รวม
ระดับชั้น
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
รวม

รวม
-

๒๕๘ ๒๑๒

-

-

-

-

๒๕๘ ๒๑๒

๔๗๐

๒๕๘ ๒๑๒

-

-

-

-

๒๕๘ ๒๑๒

๔๗๐

๓. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
บาท
รายจาย
เงินงบประมาณ
๑๗,๓๗๖,๗๓๔ งบดําเนินการ / เงินเดือน-คาจาง
(เงินอุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
๙๐๔,๓๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ
๑๘,๒๘๑,๐๓๔
รวมรายจาย

บาท
๑๗,๖๒๖,๓๑๖
๘๖๖,๙๐๕
๑๘,๔๙๓,๒๒๑

งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๙๕ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๕ ของรายรับ
๔. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๔.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
 คาขาย
 รับจาง
 ไมมีอาชีพ
๔.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
 พุทธ
 คริสต
 ฮินดู
 ซิกข
๔.๓ อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ คือ
 รับราชการ
 คาขาย
 รับจาง
 ไมมีอาชีพ
๔.๔ ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ คือ
 พุทธ
 คริสต
 ฮินดู
 ซิกข

 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
 อิสลาม
 อื่น ๆ………………………..
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
 อิสลาม
 อื่น ๆ………………………..

๑๓

๔.๕ รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว ๒๕๐,๐๐๐ บาทตอป
๔.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนทีร่ ูจักโดยทั่วไป คือ รําเหยย
๕. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
๕.๑ โอกาส /จุดแข็ง
- ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูท ี่สําคัญและเปนประโยชน เชน แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่
ทองเที่ยว
- ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานทีร่ าชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ
- ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา
- ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน
- สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู
- สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรื่น
- ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน
- มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนําในทองถิ่นทีม่ ีความรู
- รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
- มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับบาน
- บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี
- สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณครู
- สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร
- ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีตอโรงเรียน
- ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส
- เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
- มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
๕.๒ ขอจํากัด/จุดออน
- ตั้งอยูในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง
- ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด
- ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา
- ขาดการนิเทศติดตามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๔

๖. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

เวลาเรียนตอป
ปฐมวัย ๒

เพิ่มเติม

หนวยการเรียน

เพิ่มเติม

หนวยการเรียน

เพิ่มเติม

ปฐมวัย ๓

หนวยการเรียน

ปฐมวัย ๑

เพิ่มเติม

เวลาเรียน(นาที/
สัปดาห)
หนวยการเรียน

๔ สาระการเรียนรู
และ ๖ กิจกรรม
หลัก/เสริมภาษา

เวลาเรียนตอวัน (นาที)

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปฐมวัย ๑-๓

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
๒. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ
๓. กิจกรรมสรางสรรค
และเสรี
๔. กิจกรรมเกม
การศึกษา
๕. กิจกรรมกลางแจง
๖. กิจกรรมเสริม
คอมพิวเตอร/
ภาษาอังกฤษ

๒๐

๑๐๐

-

๓,๗๐๐

-

๓,๗๐๐

-

๓,๗๐๐

-

๓๐

๑๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๕๐

๒๕๐

-

๙,๒๕๐

-

๙,๒๕๐

-

๙,๒๕๐

-

๓๐

๑๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๕,๕๕๐

-

๓๐
๔๐

๑๕๐
๒๐๐

-

๕,๕๕๐
๗,๔๐๐

-

๕,๕๕๐
๗,๔๐๐

-

๕,๕๕๐
๗,๔๐๐

-

รวม (นาที)

๒๐๐

๑,๐๐๐

-

๓๗,๐๐๐

-

๓๗,๐๐๐

-

๓๗,๐๐๐

-

หมายเหตุ โครงสรางหลักสูตรนี้เปนโครงสรางกิจกรรมโดยรวม ขณะจัดกิจกรรมอาจมีการยืดหยุนตาม
ความเหมาะสม (ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา ๑๐)

๑๕

4 สาระการเรียนรู
สาระที่ ๑
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระที่ ๒
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอมเด็ก
สาระที่ ๓
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว
สาระที่ ๔
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัวเด็ก
เรื่องราวตามสาระที่เด็ก
อยากรู
รวมเวลาทั้งหมด (นาที)

โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปฐมวัย ๑ - ๓
เวลาเรียนตอป
เวลาเรียนตอป
(สัปดาห)
ปฐมวัย ๑
ปฐมวัย ๒

ปฐมวัย ๓

หนวย
การเรียน

เพิ่มเติม

หนวย
การเรียน

เพิ่มเติม

หนวย
การเรียน

เพิ่มเติม

หนวย
การเรียน

เพิ่มเติม

๕

-

๗๕๐

-

๗๕๐

-

๗๕๐

-

๑๔

-

๒,๐๐

-

๒,๑๐๐

-

๒,๑๐๐

-

๖

-

๙๐๐

-

๙๐๐

-

๙๐๐

-

๑๒

-

๑,๘๐๐

-

๑,๘๐๐

-

๑,๘๐๐

-

-

๒

-

๓๐๐

-

๓๐๐

-

๓๐๐

๓๗

๒

๕,๕๕๐

๓๐๐

๕,๕๕๐

๓๐๐

๕,๕๕๐

๓๐๐

หมายเหตุ ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา ๑๑

๑๖

๗. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๗.๑ ผลงานดีเดน
ครู
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
นางศิริรัตน
เจริญชัย
ครูดีเดน ระดับปฐมวัย
นางอําภา
สรอยคํา
ครูดีเดน ระดับปฐมวัย
นางปราณี
อุนโรจน
ครูดีเดน ระดับปฐมวัย
นางปนทรัพย
รักชาติ
ครูดีศรีสงั ฆมณฑลราชบุรี
นางสาวธัญกมล บวรสืบบุญ
ครูดขี องหนู
นางรัตนา
พรศิริกาญจน
ครูดขี องหนู
นางประทุม
ศิริรักวงษา
ครูเอกชนดีเดน
นางแสงหลา
อัศวบัญญัติกลุ
ครูเอกชนดีเดน
นางสาวพิมพนิภา กฤติธนาเดช
รองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดบทความ
“พระผูทรงเปนครูของแผนดิน”

หนวยงานที่มอบรางวัล
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ระดับปฐมวัย
ประเภท
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงแพรววา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงแพรววา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงนภัสวรรณ
เด็กหญิงพิมพพิชชา

โพธิ์ขาว
หอมหวน
ใจรื่น
โพธิ์ขาว
หอมหวน
ใจรื่น
พุมโภชนา
ภานุสถิต
ชางเผือก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
ชมเชย
การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย

หนวยงานที่มอบรางวัล
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี

เหรียญเงิน
การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ ๖๖
สพป.กจ ๒

เหรียญเงิน
การสรางภาพดวยการฉีก ตัดปะ
กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรม ครัง้ ที่ ๖๖
สพป.กจ ๒

๑๗

๗.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสําเร็จ
ชื่อ
ที่
งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค/เปาหมาย
กิจกรรม
๑. เด็กมีพฒ
ั นาการดาน ๑. เพื่อเด็กมีน้ําหนักสวนสูง
รางกายสมวัย
ไปตามเกณฑ มาตรฐาน
๒. เพื่อเด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย
๓. เพื่อเด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน
๔. เพื่อเด็กรูจักหลีกเลี่ยงตอ
สภาวะที่เสี่ยงตอโรค
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด
๒. รวมพลังรักษ
๑. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ
สิ่งแวดลอม
ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
๓. เด็กดีมีคุณธรรม

๔. สืบสานวันสําคัญ

๕. สานฝนเด็กไทยใฝรู

๑. เพื่อใหมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง
สอนของพอแมครูอาจารย
๒. เพื่อใหใหมีความซื่อสัตย
สุจริตชวยเหลือ แบงปน
๓. เพื่อให เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่น
๑. เพื่อใหประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ
๑. เพื่อใหพฒ
ั นาเด็กใหทักษะ
ในการสนใจเรียนรูส ิ่ง
ตางๆ รอบตัว ซักถาม
อยางตั้งใจ และรักการ
เรียนรู
๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆทีเ่ กิดจาก
ประสบการณเรียนรู

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป
- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป
- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

๘๐

๘๐

๑๘

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

๖. หนูนอย ๑๐๘ IQ

๗. วัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก

๘. ครูดีมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค/เปาหมาย
๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย
๔. เพื่อใหพฒ
ั นาเด็กใหมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๕. ใหเกิดจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค
๑. เพื่อพัฒนาเด็กใหมี
สุขภาพจิตที่ดีราเริง
แจมใส มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง
๒. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจ
และกลาแสดงออก
๓. เพื่อใหเด็กควบคุมอารมณ
ตนเองไดสมวัย
๔. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
๑. ครูใชเครื่องมือการวัดและ
ประเมิน พัฒนาการของ
เด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
๒. ครูจัดทําสารนิทัศนและ
นํามาไตรตรอง เพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา
หลักการและธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ฐมวัย และสามารถ
นํามาประยุกตใชในการ

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

๑๙

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย

๒.

๓.
๔.

๕.

๖.

๗.

๘.
๙.

จัดประสบการณ
พัฒนาครูใหจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูทหี่ ลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล
พัฒนาครูใหบริหารจัดการ
ชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคลองกับ
การพัฒนาการเด็ก
ครูใชเครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของ
เด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ
ใหครูจัดสิง่ แวดลอมให
เกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
ครูมีปฏิสัมพันธที่ดกี ับเด็ก
ครูมีวุฒและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๒๐

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

๙. ผูบริหารดีมี
ประสิทธิภาพ

๑๐. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู

วัตถุประสงค/เปาหมาย
๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและ
นํามาไตรตรอง เพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลการ
ประเมินผล หรือการ วิจัย
เปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ
๔. ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษา
๕. ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพ และเต็มเวลา
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหาร
จัดการ การศึกษาปฐมวัย
๑. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา และนําไปสู
การปฏิบัติไดอยางมี

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน

๘๐

๒๑

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

๑๑. จัดหาซือ้
โสตทัศนูปกรณ
และครุภัณฑ
สนับสนุนการศึกษา
๑๒. ประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค/เปาหมาย
ประสิทธิภาพ
๒. มีระบบและกลไกใหผูมสี วน
รวมทุกฝายตระหนักและ
เขาใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรู และความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๔. สรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาความรวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถิ่น
๕. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน
๑. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน
๒. เพื่อตอบสนองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒. จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

- สรุป

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป
- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

๘๐

๒๒

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

๑๓. สานสัมพันธ
แลกเปลี่ยน
การเรียนรู

๑๔. กบนอกกะลา

๑๕. สงเสริมอัตลักษณ
ปฐมวัย

๑๖. รวมมือรวมใจ
หางไกลยาเสพติด

วัตถุประสงค/เปาหมาย
ดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๕. นําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๖. จัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ
๑. เปนแหลงการเรียนรูเ พื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลากรใน
สถานศึกษา
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กบรรลุ
เปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนน
การจัดการศึกษา
๒. เพื่อใหมผี ลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย
๑. จัดโครงการ กิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป
- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

- ประชุมวางแผน
- ดําเนินการตามแผน
- ประเมิน
- สรุป

๘๐

๘๐

๒๓

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปที่ผานมา
๘.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการดานสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการดานสติปญ
 ญา
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพใหสงู ขึ้น

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม















๒๔

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา (รอบสองหรือรอบสาม)

ดี

๔.๐๐

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

๓.๒๙

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน

ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ
ประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี
และการเคลือ่ นไหว
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
แกปญหา มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูท ักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุก
ดาน
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนเลน/ทํากิจกรรมรวมกับผูอ ื่นได และชื่น
ชมในผลงานของตนเอง
ดานครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบ ริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา

คาเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คาเฉลี่ย

๙.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
โรงเรียนอนุชนศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง
เมื่อวันที่ ๒๑, ๒๒ และ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และดานผูเ รียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้
๙.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

ดีมาก ๓.๖๕

ได

๓.๓๓
ดี
๓.๖๑ ดีมาก

๔.๐๐
๔.๐๐

ดีมาก ๓.๖๗
ดีมาก ๓.๘๑

ได
ได

๓.๒๑

ดี

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๖๑

ได

๓.๓๘

ดี

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๖๙

ได

๓.๕๑ ดีมาก
๓.๓๕
ดี

๔.๐๐
๔.๐๐

ดีมาก ๓.๗๖
ดีมาก ๓.๖๘

ได
ได

๓.๔๙

ดี

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๗๕

ได

๓.๑๓

ดี

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๕๗

ได

๓.๗๘ ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๘๙

ได

๓.๒๑

๔.๐๐

ดีมาก ๓.๖๑

ได

ดี

ผลการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

คาเฉลี่ย

ผลการประเมิน

คาเฉลี่ย

๒๕

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ ๓.๔๐
ดี
๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๐
สอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน
๓.๕๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๕
และทองถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ
เรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๑
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
จุดเดน
๑. โรงเรียนมีความพรอมในดานอาคารสถานที่ทั้ง ตัวอาคารและบริเวณในการใชจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๒. โรงเรียนมีความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม
๓. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่เปนระบบครบวงจร มีความสะดวกในการใชงาน
๔. โรงเรียนอนุชนศึกษาเปนโรงเรียนคาทอลิก มีเครือขายที่ประสานความรวมมือในการพัฒนาใน
ทุกๆดานรวมกัน
๕. โรงเรียนมีการบริหารงานที่เปนระบบการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาในในเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับเกณฑพิจารณาการปฏิบัติงานของครู
๒. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผ ูเรียนเปนสําคัญยังตองไดรับการพัฒนา
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
๑. สถานศึกษาควรนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบเปนไปตามปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ใหเปนปจจุบันและตอเนื่อง

ได
ได

ได

๒๖

๒. สถานศึกษาควรหาแนวทางสงเสริมพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะกิจกรรมโครงงาน พัฒนาสื่อและการใชสือจัดกิจกรรมทํา
หลัก สู ตรทอ งถิ่นที่ บูร ณาการในกลุ ม สาระตางๆใหม ากขึ้น โดยเฉพาะเกณฑก ารพิจ ารณา
มาตรฐานที่ ๙
๓. สถานศึกษาควรประสานงานขอความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการดูแลเอาใจใสผูเรียนเปนพิเศษและกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา
๔. ครูควรคํานึง ในการจัดกิจ กรรมใหเหมาะสมกับ วัยของผูเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู
สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปญหา
สถานศึก ษามี ผูบ ริ ห ารที่มี ความสามารถในการบริ ห ารจัดการ จัด องค ก รโครงสร างและมี ก าร
บริห ารงานเปนระบบ จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ และครูมีความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ ตลอดจนผูเรียนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการทํางาน พรอมทั้งชุมชนใหความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี สถานศึกษาควรนําปจจัย โอกาส จุดเดนดังกลาว มาสงเสริม
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานยั่งยืนตอไป พรอมสงเสริมพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม สําหรับโรงเรียนทีป่ ระเมินแลว ขอใหรายงานผลหลังจากไดรับรายงานฉบับจริง
กอน

๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

๒๗

โรงเรียนอนุชนศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม
เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ กลุมตัวบงชี้ คือ กลุม ตัวบงชี้พื้นฐาน กลุม ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้
มาตรการสงเสริม ซึง่ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้
๙.๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป)

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได

ระดับ
คุณภาพ

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
๕.๐๐
๔.๕๐
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
๑๐.๐๐
๘.๕๐
ดี
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูทเี่ นนเด็กเปน
๓๕.๐๐
๓๑.๐๐
ดี
สําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
๑๕.๐๐
๑๓.๕๐
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
๔.๘๗
ดีมาก
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สง ผลสะทอนเปน
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๒.๕๐
๒.๕๐
ดีมาก
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๗
ดีมาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ป) ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๐.๓๗ คะแนน
มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช  ไมใช

๒๘

มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จาก ๑๒ ตัวบงชี้
 ใช  ไมใช
ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช  ไมใช
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป)
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเดน
๑. เด็กมีพฒ
ั นาการดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคมสมวัย และมีความพรอมศึกษาตอ
ในขั้นตอไป เนื่องจากครูจัดประสบการณและกิจกรรมทีส่ งเสริมพัฒนาการไดดี
๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางพระแมมารี
สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ไดแก “ความปลอดภัย ใสใจ ดูแล” และมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา กําหนดใหโครงการอนามัยโรงเรียนเปนโครงการพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อแกไขปญหาสุขภาพอนามัยเสนผมใหแกเด็ก
๓. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการสงเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่ อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๔. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน รวมทั้งสงเสริม
ความสัมพันธทางบวกใหกบั เด็กและครอบครัว
๕. สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยกําหนดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ ๑๔ มาตรฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สพฐ. โดยมีการดําเนินงานการ
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทัง้ จากหนวยงานตนสังกัด บุคลากรภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการอํานวยการ ผูปกครองและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน ดานการบริหารงบประมาณ
๒. การจัดประสบการการเรียนรูที่หลากหลาย
๓. การจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
๔. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํายังไมเดนชัด

๒๙

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
เด็กควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมประสบการณดานการอาน โดยครูจัดมุมหนังสือในหองเรียน
ดึงดูดความสนใจเด็ก ควรจัดหาหนังสือภาพนิทานที่มีคําและประโยคสั้นๆ หรือหนังสือนิทานที่เด็กคุนเคยจาก
การเลานิทานของครู จัดหาอุปกรณที่สรางแรงจูงใจและบรรยากาศในการอาน เชน เบาะรองนั่งที่เพียงพอกับ
จํานวนเด็กที่ใชบริการ และสมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน เปนตน
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรสนับสนุนใหคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการใหความเห็น ใหขอเสนอแนะใน
การออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑. ครูควรจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
เลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะกับความสนใจ ประสบการณ ความตองการ ความสามารถและวิธีการ
เรียนรูของเด็ก
๒. ครูควรจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก จัด
พื้นที่การเรียนรูและเลือกวัสดุ อุปกรณที่สัมพันธกับเนื้อหาและพัฒนาการของเด็กทุกดาน เพื่อกระตุนใหเด็ก
สํารวจ ทดลอง คนพบ และเกิดการเรียนรู
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมาก แตก็ควรดําเนินการประเมินคุณภาพภายในใหเปนสวน
หนึ่งของงานประจํา โดยประเมินการดําเนินงานจากขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงใหเห็นถึงปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพที่แทจริง รวมทั้งประมวลผลขอมูลการดําเนินงานใหครอบคลุมงานทุกกลุมงาน เพื่อสะดวกใน
การนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
จุดเดน
๑. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสุขภาพจิตที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึ ประสงค มีความใฝรูและเรียนรูอ ยางตอเนื่อง
๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ไดแก “ความปลอดภัย ใสใจ ดูแล” มีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ สงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ไดแก โครงการอนามัยโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อแกไขปญหา
สุขาภาพฟน ปญหาสุขอนามัยเสนผม
๓. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา มีผลการสงเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่ อดคลองกับแนวทงการปฏิรูปการศึกษา

๓๐

๔. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนมากกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป และประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดีแกผูเรียน
๕. สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยกําหนดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ ๑๘ มาตรฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสพฐ. โดยมีการดําเนินงาร
ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทัง้ จากหนวยงานตนสังกัด บุคลากรในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนชอบบริโภคน้ําหวานมากกวาการดื่มน้ําสะอาด และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
๑. สถานศึกษาและผูปกครองควรรวมมือกันดูแลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูเรียนและผูเรียน
ควรไดรับการอบรมจากสถานศึกษาใหเห็นคุณคาของการดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอแกความตองการของรางกายใน
แตละวันแทนการดื่มน้ําหวาน
๒. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิดอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการเรียนรูผานกิจกรรม
โครงงานแลวควรสงเสริมการใชแผนผังความคิด เพื่อสรางองคความรูที่สามารถนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น รวมทั้ ง ฝก ใหผูเ รี ยนแสดงความคิด เห็นในเรื่องราวต างๆพรอมบอกแนวทางการแกไขป ญ หาใน
สถานการณตางๆในทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง
๓. ผูบริหารและคณะครูควรตรวจสอบผลการสอน O-NET ทั้งในชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ในรายละเอียดของทุกกลุมสาระ เชน กลุมสาระภาษาตางประเทศ ควรทบทวนวาผูเรียนไม
ผานในทักษะใดบาง ครูควรวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในทักษะดังกลาว ดานการสอบ O-NET ควรเปน
การพัฒ นาทั้ง ระบบโรงเรียน เนนไปที่การจัดการเรียนการสอนที่พัฒ นาบนฐานขอมูลขอบกพรองในสาระที่มี
ปญหา
๔. สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณของผูเรียนใหเปนที่ประจักษของผูปกครอง
และชุมชน
๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรนําผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมวาประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง
หรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร มีปจจัยเกื้อหนุนหรือสงเสริมอะไร สามารถตอบสนองความตองการไดเพียงใด
ควรจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันตัดสินใจวาควรปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมแลวดําเนินงานตอไปหรือควรยุติ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อหาโครงการ/กิจกรรมใหมที่ตองการพัฒนาตอไป

๓๑

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูสวนใหญมีความเขาใจและมีความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู แตครูทุกคน
ควรศึกษาขอมูลและเพิ่มเติมองคความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน และการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อ และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหารควรใหความสําคัญในการกํากับ ติดตาม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมาก แตก็ควรดําเนินการประเมินคุณภาพภายในใหเปนสวน
หนึ่งของงานประจํา โดยประเมินการดําเนินงานจากขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงใหเห็นถึงปจจัยที่
สงผลตอคุณภาพที่แทจริง รวมทั้งประมวลผลขอมูลการดําเนินงานใหครอบคลุมงานทุกกลุมงาน เพื่อสะดวกใน
การนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง

๓๒

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปาหมายที่ ๑
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย ๑. พัฒนาเด็กใหมีน้ําหนักสวนสูงเปนไป
สมวัย (มฐ. ๑)
ตามเกณฑ
๒. มีทักษะในการเคลื่อนไหว
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๔. หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรคและสิ่ง
เสพติด
เปาหมายที่ ๒
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม
๑. พัฒนาเด็กใหมีสุขภาพจิตที่ดีราเริง
พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย
แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
(มฐ. ๒)
๒. มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๓. ควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย
๔. ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
เปาหมายที่ ๓
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานสังคม ๑. มีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง
สมวัย (มฐ. ๓)
สอนของพอแม ครู อาจารย
๒. ใหมีความซื่อสัตยสุจริตชวยเหลือ
แบงปน
๓. เลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ
เปาหมายที่ ๔
ยุทธศาสตร/มาตรการ
พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดาน
๑. พัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจเรียนรู
สติปญญาสมวัย (มฐ. ๔)
สิ่งตางๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรัก
การเรียนรู
๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู
๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔. พัฒนาเด็กใหมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๕. ใหเกิดจินตนาการและความคิด
สรางสรรค

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายที่
แข็งแรงเหมาะสมกับวัย รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
เด็กใหมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
เด็กใหมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
รอยละ ๘๐

๓๓
เปาหมายที่ ๕
พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (มฐ. ๕)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ
๒. พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด
ประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
๓. พัฒนาครูใหบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สรางวินัยเชิงบวก
๔. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับการพัฒนาการเด็ก
๕. ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการ
จัดประสบการณ
๗. ใหครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
๘. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
๙. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย
๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการพัฒนา
เด็ก
เปาหมายที่ ๖
ยุทธศาสตร/มาตรการ
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
การศึกษาปฐมวัย
ประสิทธิผล (มฐ. ๖)
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินผล หรือการ
วิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ
๔. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รอยละ ๘๐

๓๔
เปาหมายที่ ๖

เปาหมายที่ ๗
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
(มฐ. ๗)

เปาหมายที่ ๘
สถานศึกษามีการประกัน คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (มฐ. ๘)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๒. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู
และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๔. สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๕. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๕. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
รอยละ ๘๐

๓๕
เปาหมายที่ ๙
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู (มฐ. ๙)

เปาหมายที่ ๑๐
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
(มฐ. ๑๐)
เปาหมายที่ ๑๑
การจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (มฐ. ๑๑)

ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. เปนแหลงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตร/มาตรการ
๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู รอยละ ๘๐

สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศนและ
จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
รอยละ ๘๐
สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด
การจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น รอยละ ๘๐

๒. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ ๑
- พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดานรางกายสมวัย
กลยุทธที่ ๒
- พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย
กลยุทธที่ ๓
- พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดานสติปญ
 ญาสมวัย
กลยุทธที่ ๔
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ครูชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๕
- พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของเด็ก
อยางรอบดานชัดเจนจัดสภาพแวดลอมเพือ่ สงเสริมเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวง
กลยุทธที่ ๖
- พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ ๗
- พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธที่ ๘
- พัฒนาการจัดกิจกรรม ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับใหสูงขึ้น

๓๖

๓. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาผูเ รียนใหมสี ุขภาพวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. เด็กมีพัฒนาการดาน
รางกายสมวัย

วัตถุประสงค
๑. เพื่อเด็กมีน้ําหนักสวนสูงไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
๒. เพื่อเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๓. เพื่อเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน
๔. เพื่อเด็กรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรคอุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๑

กลยุทธที่ ๒ กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. รวมพลังรักษสิ่งแวดลอม

๒. เด็กดีมีคุณธรรม

๓. สืบสานวันสําคัญ
๔. สานฝนเด็กไทยใฝรู

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
๒. เพื่อตอบสนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพื่อใหมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟง
คําสั่งสอนของพอแมครู อาจารย
๒. เพื่อใหใหมีความซื่อสัตยสุจริตชวยเหลือ
แบงปน
๓. เพื่อให เลนและทํางานรวมกับผูอื่น
๑. เพื่อใหประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ
๑. เพื่อใหพัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ
และรักการเรียนรู
๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู
๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔. เพื่อใหพัฒนาเด็กใหมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๕. ใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๒

๘๐

มฐ.๓

๘๐

มฐ.๓

๘๐

มฐ.๓

๓๗

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดานสติปญญาสมวัย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. หนูนอย ๑๐๘ IQ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพจิตที่ดีราเริง
แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจและกลา
แสดงออก
๓. เพื่อใหเด็กควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย
๔. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๒

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ครู ชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. วัดและประเมินพัฒนา
การเด็ก

๒. ครูดีมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
๑. ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
๒. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ
๒. พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด
ประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
๓. พัฒนาครูใหบริหารจัดการชั้นเรียนที่สราง
วินัยเชิงบวก
๔. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับการพัฒนาการเด็ก

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๕

มฐ. ๕,๗

๓๘
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๓. ผูบริหารดีมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
๕. ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ
๗. ใหครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
๘. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
๙. ครูมีวุฒและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง
เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินผล หรือ
การ วิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ
๔. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

๘๐

มฐ. ๖

๓๙

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
เด็กอยางรอบดาน ชัดเจน จัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวง
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู

๒. จัดหาซื้อโสตทัศนูปกรณ
และครุภัณฑสนับสนุน
การศึกษา
๓. ประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค
๑. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู
และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๔. สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๕. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยาง
รอบดาน
๑. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๒. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๕. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๗

มฐ. ๗

๘๐
มฐ. ๘

๔๐

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. สานสัมพันธแลกเปลี่ยน
การเรียนรู
๒. กบนอกกะลา

วัตถุประสงค
๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
๑. เปนแหลงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๙

มฐ. ๙

กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. สงเสริมอัตลักษณปฐมวัย

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กบรรลุเปาหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษา
๒. เพื่อใหมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๑๐

กลยุทธที่ ๘ พัฒนาการจัดกิจกรรม ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับใหสงู ขึ้น
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. รวมมือรวมใจหางไกล
ยาเสพติด

วัตถุประสงค
๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม
๘๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๑๑

๔๑

บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาผูเ รียนใหมสี ุขภาพวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๘๐

๙๕.๕๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๑

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. รวมพลังรักษสิ่งแวดลอม
๒. เด็กดีมีคณ
ุ ธรรม
๓. สืบสานวันสําคัญ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๘๐
๘๐
๘๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๒
มฐ.๓
มฐ.๓

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาเด็กใหมีพฒ
ั นาการดานสติปญญาสมวัย

๑. หนูนอย ๑๐๘ IQ

๘๐

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๔

๒. สานฝนเด็กไทยใฝรู

๘๐

มฐ.๔

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๔๒

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ครู ชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๕

๑. วัดและประเมินพัฒนาการเด็ก

๘๐

๒. ครูดีมีประสิทธิภาพ

๘๐

๑๐๐

มฐ.๕

๓. ผูบริหารดีมีประสิทธิภาพ

๔

๕

มฐ.๖

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
เด็กอยางรอบดาน ชัดเจน จัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวง
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๑. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู

๔

๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๗

๒. จัดหาซื้อโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑสนับสนุน
การศึกษา
๓. ประกันคุณภาพภายใน

๔

๕

มฐ.๗

๔

๕

มฐ.๘

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๑. สานสัมพันธแลกเปลี่ยนการเรียนรู

๔

๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๙

๒. กบนอกกะลา

๔

๕

มฐ.๙

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ ๗ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. สงเสริมอัตลักษณปฐมวัย

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๔

๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๑๐

๔๓

กลยุทธที่ ๘ พัฒนาการจัดกิจกรรม ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับใหสงู ขึ้น
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ )

๔

๕

๑. รวมมือรวมใจหางไกลยาเสพติด

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ.๑๑

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเ รียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
ตัวบงชี้

๑.๑ มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑

จํานวน นร./
ครู ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จํานวน นร./
ครูทั้งหมด

๔๓๒

รอยละที่ได

นําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๔๗๑

๙๑.๗๒

๑

๐.๙๒

๔๗๐
๔๖๗

๔๗๑
๔๗๑

๙๙.๗๙
๙๙.๑๕

๑.๕
๑.๕

๑.๕๐
๑.๔๙

๔๓๑

๔๗๑

๙๑.๕๑

๑

๐.๙๒

๙๕.๕๔

๕

๔.๘๓

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
- บันทึกการเจริญเติบโตดานรางกาย
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- กิจกรรมสุขภาพอนามัย
- กิจกรรมอนุชนเกมส
- บันทึกพัฒนาการของนักเรียน
- กิจกรรมปฐมวัยเอ็กเซอรไซด
- บันทึกขอตกลง
- กิจกรรมรูร อดปลอดภัย
- กิจกรรมอภิบาลนักเรียน
- กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน

๔๔

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตตามวัย โดยมีน้ําหนักสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายตามวัย สามารถดูแล
รักษาสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลีกเลียงตอภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด โดยมีการจัด
โครงการ/กิจ กรรมต าง ๆ เพื่ อ พั ฒ นารา งกายตามวัย เช น มีการตรวจสุข ภาพ บั นทึ ก พัฒ นาการ กิ จ กรรม
ปฐมวัยเอ็กซเซอรไซด กิจกรรมอภิบาลนักเรียน กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมรูรอดปลอดภัย เปนตน
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ/กิจ กรรมที่ห ลากหลาย เพื่อสง เสริมใหเ ด็ก มีพัฒ นาการดาน
รางกายสมวัย สงผลใหเด็กมีรางกายเติบโตสมวัย มีน้ําหนัก/สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข มีทักษะการเคลื่อนไหว สามารถดูแลสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงตอ
โรคและสิ่งเสพติด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ
ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมุงสงเสริมใหเด็กพัฒนาการดานรางกายสมวัยมากยิ่งขึ้น
วิธีการพัฒนาตอ กิจกรรมรูรอดปลอดภัย กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสุขอนามัย กิจกรรมปฐมวัยเอ็กซ
เซอรไซด กิจกรรมอภิบาลนักเรียน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ

ตัวบงชี้

๒.๑ ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒

จํานวน นร./ครู
ที่อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

จํานวน นร./
ครูทั้งหมด

รอยละที่ได

นําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๔๖๙
๔๕๑
๔๖๘

๔๗๑
๔๗๑
๔๗๑

๙๓.๒๑
๙๕.๗๕
๙๙.๓๖

๑
๑
๑

๐.๙๓
๐.๙๖
๐.๙๙

๔๖๘

๔๗๑

๙๙.๓๖

๒

๑.๙๙

๙๖.๙๒

๕

๔.๘๗

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนไดดําเนินการสง เสริมและพัฒนาเด็กโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู และจัดเด็กโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดังนี้ โครงการหนูนอยคนเกง กิจกรรมอนุบาลอารทติส กิจกรรมปฐมวัยไทยหรรษา โดยมีกิจกรรมการรอง
เพลง แดนเซอร การแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอจิ๊กซอว กิจกรรมฉีกตัด
ปะกระดาษ กิจกรรมการปนดินน้ํามัน กิจกรรมการวาดภาพจากคอมพิวเตอร กิจกรรมตอเติมรูปภาพใหสมบูรณ
กิจกรรมแขงขันคําศัพทภาษาอังกฤษ (Vocabulary) กิจกรรมการแขงขันแบบรูป (Pattern) กิจกรรมคนเกงนอก
โรงเรียน

๔๕

๑. วิธีการพัฒนาโรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานอารมณและ
จิตใจจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูประจําวันและจัดทําโครงการหนูนอยคนเกงขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมี
ความราเริงแจมใส สนุกสนาน มีความรูสึกที่ดีตอตนเองเชน กิจกรรมการประกวดรองเพลง แดนเซอร สงเสริมใหมี
ความมั่นใจกลาแสดงออก มีกิจกรรมแขงขันเลานิทาน การวาดภาพระบายสี การปนดินน้ํามันการตอเติมภาพ ซึ่ง
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ชวยทําใหเด็กรูจักที่จะควบคุมอารมณตนเองไดตามวัยและยังมีกิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษ
การวาดภาพจากคอมพิวเตอร การตอบล็อกสรางสรรค การเลนการละเลนไทยตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ใหรูจักชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาตินอกจากนั้น โรงเรียนยังสงเสริมใหเด็กที่มีความสามารถ
เกิดความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออกมากขึ้นโดยจัดสงออกไปแขงขันทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนรูภายนอก
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาเด็กสงผลใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุชนศึกษา มีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกรู จัก ควบคุม อารมณตนเองไดเ หมาะสมกับ วัย มีความชื่นชมศิล ปะ ดนตรี เคลื่อนไหว และรั ก
ธรรมชาติไดอยางเหมาะสมตามวัย
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาครูเ พื่อยกระดับความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสงเสริมและพัฒนาเด็กใหรูจักควบคุมอารมณตนเองรูจักรักธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
เห็นความสําคัญของธรรมชาติรอบตัวมากขึ้นโดยใหมีการประเมินผลพัฒนาการอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
จํานวน นร./ครู ที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไป

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม
ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
๓.๓ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมสารวัตรนอย
- กิจกรรมหนูนอยรักระเบียบ
- กิจกรรมงามอยางไทย
- บันทึกมารยาทงาม
- บันทึกขอตกลง
- กิจกรรมเด็กดีศรีอนุชน

จํานวน นร./
ครู ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้น
ไป

จํานวน นร./
ครูทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

๔๓๑

๔๗๑

๙๑.๕๑

๒

๑.๘๓

๔๖๘
๔๕๑

๔๗๑
๔๗๑

๙๙.๓๖
๙๕.๗๕

๑
๑

๐.๙๙
๐.๙๖

๔๗๐

๔๗๑

๙๙.๗๙

๒

๒.๐๐

๙๖.๖๐

๕

๔.๘๒

คะแนน
ที่ได

๔๖

- บันทึกเด็กเก็บของไดสงคืนครู
- กิจกรรมหนูนอยนักออมทรัพย
- บันทึกหนูนอยนักออมทรัพย
- กิจกรรมนิทานคุณธรรม
- กิจกรรมอนุชนเกมส
- กิจกรรมลอยกระทง
- กิจกรรมเขาพรรษา
- กิจกรรมคริสตมาส
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ
- กิจกรรมวันแม
- กิจกรรมวันไหวครู
- บันทึกพัฒนาการนักเรียน
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมุ ง เนนการสรางลัก ษณะนิสัยและพฤติก รรมที่ดีงาม เพื่อใหเ ด็ก มีคุณธรรม
จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย โดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม
ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สุจริต มีน้ําใจ ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกับผู อื่นได และประพฤติ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี โดยยึดหลักประชาธิปไตย
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู /จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมให
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย สงผลใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สุจริต มีน้ําใจ ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได และประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและผูต ามที่ดี
ตามแบบหลักประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมุง เน นสง เสริม ใหมีลัก ษณะนิ สัยและพฤติ ก รรมที่ดีง าม มีคุ ณธรรม
จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย ใหมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
ตัวบงชี้

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และ
รักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณการเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔

จํานวน นร./ครู
ที่อยูในระดับ 3
ขึ้นไป

จํานวน นร./ครู
ทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๔๖๑

๔๗๑

๙๗.๘๘

๑

๐.๙๘

๔๖๘

๔๗๑

๙๙.๓๖

๑

๐.๙๙

๔๗๐

๔๗๑

๙๙.๗๙

๑

๑.๐๐

๔๖๘

๔๗๑

๙๙.๓๖

๑

๐.๙๙

๔๖๘

๔๗๑

๙๙.๓๖
๙๙.๑๕

๑
๕

๐.๙๙
๔.๙๕

๔๗

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยไดดําเนินการสงเสริม และพัฒ นาเด็กโดยจัดการเรียนรูตามโครงการ /
กิจกรรม โครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู กิจกรรมอาชีพในฝน กิจกรรมปฐมวัยใฝรู กิจกรรมบัณฑิตนอย โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรมคณิตศาสตร โครงการ Project Approach
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานสติปญญา
ตามโครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู และโครงการบานนักวิท ยาศาสตรนอย ซึ่ง จะชวยใหเด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ สิ่ง ตาง ๆ รูจัก ซัก ถามและหาคําตอบดวยตนเอง ที่เ กิดจากประสบการณการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เบื้องตน การเรียนรูตามโครงการ Project Approach จะชวยใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญาอยาง
หลากหลาย และยังสงเสริมใหเด็กไดมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตอีกดวย
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู ที่ห ลากหลายเพื่อสง เสริม และพัฒนาเด็กให
สนใจเรียนรูสิ่ง รอบตัว ซัก ถามอยางตั้ง ใจและรัก การเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตลอดจนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะและพั ฒนา
ขบวนการคิดวิเคราะหกับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีการติดตามการจัดกิจกรรม
และประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
ตัวบงชี้

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง

จํานวน นร./
ครู ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้น
ไป

จํานวน นร./
ครูทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๔๘

ตัวบงชี้

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก

จํานวน นร./
ครู ที่อยูใน
ระดับ 3 ขึ้น
ไป

จํานวน นร./
ครูทั้งหมด

รอยละที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๙
๑๙

๑๙
๑๙

๑๐๐
๑๐๐

๒
๒

๒
๒

๑๙

๑๙

๑๐๐

๒

๒

๑๐๐

๒๐

๒๐

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
งานบุคคลไดจัดทําโครงการครูดีมีป ระสิทธิภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู มีก ารพัฒ นา
หลักสูตร สื่อสรางสรรค นิเทศการจัดกิจกรรม ตารางบันทึกการสงแผนการจัดประสบการณ ตารางบันทึกการสง
พัฒนาการ 4 ดาน โครงการรวมพลังรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมหองเรียนสะอาด โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
หนูนอยรักระเบียบ โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก โครงการกบนอกกะลา โครงการเด็กมีพัฒนาการ
โครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบสํารวจวุฒิครูระดับปฐมวัย
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาไดจัดทําโครงการที่สงเสริมครูใหปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ โดยได
จัดทําโครงการครูดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดสนับสนุนและจัดใหครูเขา รับการอบรมถึงระบบการทํางานเปนทีม การ
อบรมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ แบบบูรณาการ เพื่อนํามาใชกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก อยางเหมาะสมตามวัยและสัมพันธกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดานการ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงเชิงบวก มีการจัดทํากิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมครู กิจกรรมการจัดทําสื่อ
นวัตกรรม เพื่อใชในการจัดกิจ กรรมมีก ารจัดทําโครงการวัดและประเมินผลพัฒ นาการ จัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ปรับ ปรุง พฤติก รรมการเรียนรูของเด็ก จัดทํากิจ กรรมหองเรียนสะอาดและเพื่อใหครูไดมีป ฏิ สัม พันธที่ดีกับ
ผูปกครอง จึงไดจัดทําโครงการสานสัม พันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมชวยเหลือนักเรียนและมีการจัดสํารวจ
ความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัยของครูทุก ๆ ป โดยอยูในความควบคุมดูแลของผูบริหาร
๒. ผลการพัฒนา จากการที่ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการอบรมครูดานตาง ๆ แลวครู
สามารถจัดทํ าหน วยการเรีย นรูก ารจัดประสบการณ และการจัดกิ จ กรรมประจําวั น การจัดทํ าแผนการจั ด
ประสบการณ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จนเปนที่ยอมรับของเด็ก ผูปกครองและชุมชน จน
มีผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับ ดีเยี่ยม

๔๙

๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนเตรียมวางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาครูในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของครูในการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตร โดยจัดสงครูเขาอบรมในการใชภาษาสื่อสารรองรับการเรียนรูแบบประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

๖.๑ ผูบ ริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖

ระดับที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๕

๒

๒

ดีเยี่ยม

๒๐

๒๐

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมเชิดชู ผูนําดีมีคุณธรรมและกิจกรรมสงเสริมการบริหารและจัด
การศึกษา เพื่อใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑. วิธีการพัฒนา จัดทําโครงการผูบ ริหารดีมีประสิท ธิภาพ โดยมีกิจกรรม เชิดชูผูนําดีมีคุณธรรมและ
กิจกรรมสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
ผูบ ริห ารมีค วามรู ค วามเขา ใจ ปรั ชญา แนวคิ ด หลัก การและจดหมายของการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
บริห ารงานแบบมีสวนรวมและนําขอมูล มาปรับมองคุณภาพในการศึก ษา บริหารงานใหบ รรลุเ ปาหมายตาม
แผนพัฒ นา สง เสริมและพัฒนาบุคลากร ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสการจัดการศึกษา เต็ม
ศักยภาพเต็มเวลา เปนที่พอใจของ เด็ก ผูปกครองและชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาผูบ ริหารเพื่อยกระดับ ความสามารถในการ
จัดการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเปนระบบ

๕๐

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
ระดับที่ได

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๕

๙๒.๐๐

๓.๖๘

๕

๘๖.๐๐

๓.๔๔

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๕

๘๖.๐๐

๓.๔๔

๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยาง
รอบดาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗

๕

๘๔.๐๐

๓.๓๖

๕

๘๙.๐๐

๓.๕๖

ดีเยี่ยม

๘๗.๔๐

๑๗.๔๘

ตัวบงชี้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ การเรียนรู
- กิจกรรมสือ่ สรางสรรคนวัตกรรมล้ําสมัย
- กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมครู
- กิจกรรมสงเสริมความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
- กิจกรรมสํารวจและแสวงหาความรวมมือกับชุมชน
- แบบประเมินผลการใชแผนการจัดประสบการณ
- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป
- แผนปฏิบัติการประจําป
- กิจกรรมจัดหาซื้อโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑสนับสนุนการศึกษา
- กิจกรรมคลีนิคตรวจซอมบํารุง
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็ก ใหมีรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยมีการจัดทํา
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษากํากับ ติดตามประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก จัดทําแผนปฏิบัติงาน
และปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจ
หลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมเชน
กิจ กรรมเสริม ประสบการณแ ละมีก ารรายงานผลพัฒ นาการของเด็ ก หรือผลการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรูใ ห

๕๑

คณะกรรมการและผูป กครองไดรับทราบทุก ๆ ภาคเรียน มีการทํากิจ กรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมหลาย ๆ
กิจกรรมเชน กิจกรรมวันพอ วันแม วันปฐมนิเทศผูปกครอง กิจกรรมสงความสุขวันคริสตมาส/ปใหม เปนกิจกรรม
เสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือ กับผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นและ
โรงเรียนยังไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดานเชน จัดใหมีมุมประสบการณในการ
เรียนรูในหองเรียนมีอุปกรณของเลนของใช ทั้งสวนตัวและสวนรวมอยางเพียงพอ มีการเช็ดทําความสะอาด ฆาเชื้อ
โรคเปนประจํา มีมุมหนัง สือนิทานเพี ยงพอ เหมาะสมกับวัย ภายนอกหองเรียนจัดใหมีเครื่องเลนที่เ หมาะสม
ปลอดภัย มีสนามที่เหมาะกับพัฒนาดานรางกายและการเคลื่อนไหว จัดใหมีพื้นที่สําหรับทําความสะอาดรางกาย
พรอมอุปกรณที่จําเปนสําหรับเด็ก และยังจัดใหมีมุมพยาบาลเพื่อใหความชวยเหลือเบื้องต น
๒. ผลการพัฒนา
จากแนวทางการจัดการศึกษาทําใหโรงเรียนมีหลีกสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นําสูก ารปฏิบัติและมีระบบ
กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักรูและเขาใจถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธการมีสวนรวมกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น แลวโรงเรียนยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยในการ
พัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับ สภาพทองถิ่นและเทคโนโลยียุคปจจุบันเพื่อจะไดจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในสังคมปจจุบันใหมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้

๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๕

๘๖.๐๐

๐.๘๖

๕

๘๓.๐๐

๐.๘๓

๕

๘๒.๐๐

๐.๘๒

๓

๘๔.๐๐

๐.๔๒

๓

๘๔.๐๐

๐.๔๒

๕

๘๓.๐๐

๐.๘๓

ดีมาก

๘๓.๖๗

๔.๑๘

๕๒

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
๑. โครงการการประกันคุณภาพภายใน
- รายงานประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติงานประจําป
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปซึ่งมี
โครงสรางระบบการบริหารของโรงเรียนชัดเจน มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาซึ่ งมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาครบถวน มีเอกสารมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการ
จัดทําโครงการ การประกันคุณภาพภายในเพื่อจัดทําเอกสาร จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ปจจุบันมี
การประเมินผลการดําเนินงานภายใน รายงานผลตอคณะกรรมการสถานศึกษาและมี การจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําป
๒. ผลการพัฒ นา จากการจั ดทํ า โครงการ/กิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาช วยให
สถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานเปนระบบ เหมาะสม และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดี
เยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

๔

๘๒.๐๐

๒.๐๕

๔

๘๑.๙๓

๒.๐๕

ดีมาก

๕

๔.๑๐

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการกบนอกกะลา โครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมปฐมนิเ ทศผูปกครอง กิจกรรม
เครือขายผูป กครอง กิจกรรมจัดบอรดขาวสาร กิจกรรมสรางสัมพันธสูชุม ชน กิจกรรมวารสารรายป โครงการ
Project Approach แจงกิจกรรมประจําเดือน กิจกรรมอาชีพในฝน

๕๓

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีขั้นตอนการดําเนินงานสรางสงเสริม ชวยเหลือสนับสนุนใหมีกระบวนการที่
เกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุม ชน พอแม ผูปกครอง เกิดการเรียนรูโดยผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงเรียนรู มีการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั่วบุคลาการในสถานศึกษา ชุมชน พอแม
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการให ชุมชน พอแมผูปกครองมา
ถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใหบุคลากรในสถานศึ กษา ชุมชน พอแม ผูปกครอง ไดรับความรู
จากกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศแหลงเรียนรู
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนจะตองพัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู และมีก ารใหชุมชน พอแม
ผูปกครองและนักเรียน มาคนควาหาความรูไดภายในโรงเรียนไดแก การใชหองสมุดของโรงเรียน ติดตั้งสัญญาณ
wifi ใหกับเด็กผูปกครองเขามาใชไดภายในโรงเรียน (สัญญาณ wifi มาไมถึงบริเวณอาคารปฐมวัย) ควรมีการอบรม
ใหความรูกับผูปกครองในเรื่องที่มีสาระสําคัญที่มีประโยชนตอเด็กและผูปกครองชุมชน

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ตัวบงชี้

๑๐.๑จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม
เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๕

๓

๒.๕๘

๕
ดีเยี่ยม

๒
๕

๑.๗๒
๔.๓๐

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
- กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา
- กิจกรรมถวายเกียรติแดแมพระ
- กิจกรรมรวมพิธีกรรมทางศาสนา
- บริจาคสิง่ ของผูดอยโอกาส
- กิจกรรมวจนพิธีกรรมปดปการศึกษา
- กิจกรรมฉลองโบสถแมพระประจักรเมืองลูรดโรงเรียนอนุชนศึกษา
- โครงการสงเสริมเอกลักษณ
๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยมีการสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมอัตลักษณสถานศึกษา
ตามหลักของพระคริส ตธรรม ประเพณีไทยเพื่อเปนคุณธรรมในการกําหนดทิศทางการเรียนรู ปลูกฝงใหเด็ก มี

๕๔

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม รู จั ก แบ ง ป น น้ํ า ใจสู สั ง คม พั ฒ นาให เ ปน สั ง คมแห ง การเรี ย นรู สามารถนํ า ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน
๒. ผลการพัฒนา ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง นําความรูที่ไดรับ
ไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย มีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เด็ก ๆ มีความเชื่อความรัก ความไว ใจ ในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ มีความเชื่อวาเปนเด็กดีพระจะรักและคุมครอง มีคุณธรรม จริยธรรมตอตนเองและผูอื่น
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดและการจัดการวางแผนเปาหมายการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับวัยและจัดแหลงเรี ยนรูใหเด็กไดรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
ตัวบงชี้

๑๑.๑จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๑๑.๒ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑

ระดับที่ได

น้ําหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได

๑๐๐

๓

๓

๙๑.๕๐
ดีเยี่ยม

๒
๕

๑.๘๓
๔.๘๓

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการนิทานเสริมประสบการณกบั พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- จัดหาและคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ
- จัดทําทะเบียนหนังสือแยกตามระดับชั้น
- จัดใหเด็กไดมีการยืมหนังสือนิทาน
- จัดสํารวจและซอมแซม
๑. วิธีการพัฒนา สงเสริม การจัดการศึก ษาปฐมวัยของสถานศึก ษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการ
กําหนดแนวทางพัฒนา รวมกันชี้แนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยสถานศึกษา พอ แม ผูปกครอง ชุมชน และสังคมมี
สวนรวมในการกําหนดมาตรการการสงเสริมและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหการรับรอง
๒. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหา
ความรู รักการอาน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ
ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการสมวัย รักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหา
ความรู รูจักรักการอาน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง สามารถจินตนาการตอเนื่องจากการอานและ
สื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสมกับวัย

๕๕

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙

 ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

๒๐

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการดานสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิพล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ดานที่ ๓ มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู

๕

๔.๘๓

๕

๕

๔.๘๗

๕

๕

๔.๘๒

๕

๕

๔.๙๕

๕

๒๐

๒๐.๐๐

๕

๒๐

๒๐ .๐๐

๕

๒๐

๑๗.๔๘

๔

๔

๔.๑๘

๔

๔.๑

๔

๔.๓๐

๕

๕

๔.๘๓

๕

๑๐๐

๙๕.๕๙

๑๐๐

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู
ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน
และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
คะแนนรวม
 ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

๖๕

๕
๕

๕
๕

๕

๕๖

๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปที่ ๒ (ชั้นอนุบาลปที่ ๓ –สช.)
จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

จํานวนเด็ก
ที่ประเมิน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

๑. ดานรางกาย

๑๓๓

๔๐๓/๙๔.๘๒

๑๓/๓๐.๕๙

๙/๒.๑๒

๒. ดานอารมณ-จิตใจ

๑๓๓

๔๑๒/๙๖.๙๔

๓/๐.๗๑

๕/๑.๑๘

๓. ดานสังคม

๑๓๓

๔๑๖/๙๗.๘๘

๔/๐.๙๔

๕/๑.๑๘

๔. ดานสติปญญา

๑๓๓

๔๐๘/๙๖

๑๑/๒๕.๕๙

๖/๑.๔๑

พัฒนาการดาน

(ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย )

๕๗

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน)
๑. จุดเดนของสถานศึกษา
จุดเดนของสถานศึกษา
ดานครู
 จัดกิจกรรมที่มปี ระสิทธิภาพสงผลตอพัฒนาการผูเรียน
 ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง
 สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
 รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ
 วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น
 ประเมินพัฒนาการผูเรียนตามสภาพจริง
 จัดกิจกรรมทีส่ งเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพัฒนาเด็ก
 ดูแล เอาใจใส ผูเรียนทั่วถึง
 นํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
 มีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
 มีการทํางานรวมกันเปนทีม
 มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการสอน
 มีความรูเขาใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มคี วามตองการพิเศษเปนอยางดี
 มีความตั้งใจและมุง มั่นในการปฏิบัตหิ นาที่ ขยัน อดทน เสียสละ
 มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ
 เปนแบบอยางที่ดีของผูเ รียน
 พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ
 มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน
ดานผูบริหาร
 มีความรูเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี
 มีประสบการณในการเรียนการสอน
 สงเสริมการทํางานเปนทีม
 มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ทั้งดานวิชาการ และการบริหาร
 ไดรับรางวัลผูบ ริหารดีเดน
 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
 มีความคิดริเริ่ม/สรางสรรค
 มีคุณธรรม จริยธรรม
 มีมนุษยสัมพันธดี

๕๘

จุดเดนของสถานศึกษา
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและสงเสริมใหครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม/กระจายอํานาจ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีความเปนประชาธิปไตย
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด









ดานผูเรียน
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
 มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญู
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย
 มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
 ใชทรัพยากรอยางคุมคา/ประหยัด
 ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะที่ดี
 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
 ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนดานวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
 เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิง่ เสพติด
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
 มีความรูทักษะเบื้องตน มีทักษะในการทํางาน
 มีทักษะการวิเคราะห/การสื่อความ
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค
 รูจักการเปนผูนําและผูตาม/ทํางานรวมกับผูอื่นได/ทํางานเปนทีม
 กระตือรือรน/ใฝรูใฝเรียน/รักการอาน
 มีทักษะการใชกลามเนือ้ /ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ
 มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก
ดานสถานศึกษา
 ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
 การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได
 จัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม
 เปดการเรียนการสอนในระดับทีส่ ูงขึ้น

๕๙

จุดเดนของสถานศึกษา




























มีทุนการศึกษา
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม
ใหความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมดานศาสนสัมพันธกบั ทุกศาสนา
ไดรับความรวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูป กครองและหนวยงานในชุมชนเปนอยางดี
ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผปู กครองและชุมชนทราบ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน
นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ หมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
จัดกิจกรรมทีส่ รางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน
สงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
มีทรัพยากร ปจจัยทีเ่ อื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย
มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน
วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
จัดหลักสูตรทองถิ่น
มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา
มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอือ้ ตอการเรียนรูอยางเพียงพอ
มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรทมี่ ีอุปกรณครบถวนตรงตามหลักสูตร
หองเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอรที่ตอ LAN และ มี ทีวี ทุกหองเรียน
อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช

๖๐

๒. จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนา
ดานครู
 ใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค
 ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม
 สอน/แนะนํา เรื่องของบาป บุญ คุณ โทษ
 สอนใหผูเรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ
 พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนําผลการประเมินมาใชพัฒนาผูเ รียน
 นําผลการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติจริง
 เนนการจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายในใหเกิดประโยชนมากที่สุด
 จัดครูใหตรงสาขาวิชา
 ปลูกฝงใหครูรกั งาน ลดการเขา-ออกของครู
ดานผูบริหาร
 จัดบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผูเรียน
 บุคลากรและผูบริหารขาดความเขาในการปฏิรูปการศึกษา
ดานผูเรียน
 ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 รูจักคุณคาอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ด/ี ถูกสุขลักษณะ สะอาด
 การรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน
 การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต/หองสมุด/แหลงเรียนรูตางๆ
 ทักษะในการแสวงหาความรู/ การสังเกต/สํารวจ/เชื่อมโยง
 การทํางานรวมกับผูอื่น
 ความอดทน อดกลั้น/ทํางานจนสําเร็จ
 พัฒนาทักษะในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุมสาระ
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสรางสรรค/จินตนาการ
 พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห
ดานสถานศึกษา
 พัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน/การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
 สงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
 พัฒนาใหมีครูแกนนําและครูตนแบบ
 การจัดกิจกรรมที่กระตุนการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค/แกปญหา/ตัดสินใจ
 สงเสริมการพัฒนาดานจิตสาธารณะ
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ดานครู
 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกบั ผูเ รียน
 ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย
 สงเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานผูบริหาร
 มีการวางระบบและระเบียบสําหรับการบริหารงานอยางเหมาะสม
 สงเสริมใหทํางานเปนทีม
ดานผูเรียน
 ผูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตอหนาที่
 จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ใหผเู รียน เห็นคุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
 ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจ ักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด
 รูพิษภัยและหางไกลจากยาเสพติด
 ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี
 มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค จิตสํานึกที่ดี
 รักความเปนไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบรอย/มีมารยาท
 รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
 ฝกผูเรียนใหกลาคิด กลาแสดงออก
 พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝร/ู มีความกระตือรือรน
 การอยูรวมกับผูอ ื่น/พึ่งพาตนเองได
 ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม
 ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน
 ฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม
 สงเสริมความรัก สามัคคี
 การออกกําลังกาย
 จัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผูเ รียน
 พัฒนาทักษะการพูด/อาน/เขียน
 สงเสริมใหผูเรียนมีทกั ษะการคิด/การแกปญ
 หา/สามารถตัดสินใจได
 สังเคราะห วิเคราะห อธิบายเหตุการณ ได
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
 มีผลสัมฤทธิส์ ูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางดี
 สนับสนุนใหผเู รียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากขึ้น

๖๒

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
 พัฒนาผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา/ใหผเู รียนรวมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ
ดานสถานศึกษา
 วางแผนพัฒนาผูเ รียนใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน
 การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
 ประเมินผลการปฏิบัตงิ านกอน/ระหวาง/หลัง การดําเนินงาน
 นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการบริหาร
 มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ
 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
 นําเทคโนโลยีมาใชกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
 มีสัมพันธที่ดีกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/ครู
 จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม/ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
 ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาใหทั่วถึง
 สงเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา
 สงเสริมดานจิตสาธารณะ
 ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 นํานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
 นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพผูเ รียน
 จัดหาหนังสือใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและผูเ รียน
 พัฒนาครู/สนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน
 สงเสริมการรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เอื้อตอการเรียนรู
 ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ รียน
 พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส/จัดหาหนังสือ/สือ่ เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
 เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานสําหรับกลุมสาระที่เนนการปฏิบัติ
 ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ไมใหทรุดโทรม
 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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๔. ความตองการความชวยเหลือ
ความตองการความชวยเหลือ
ดานครู
 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง
 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
 ครูไมจบปริญญาตรี/ไมตรงสาขาที่สอน
ดานผูบริหาร
 การแนะนําแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี
 สงเสริมใหความรู/ อบรมใหแกผูบริหาร
 การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
ดานผูเรียน
 การฝกฝนดานการคิด
 การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พฒ
ั นาการชากวาผูอื่น
 การชวยเหลือผูอื่น/ความมีน้ําใจ
 ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ/ใชของอยางมีคุณคา/ประหยัด
ดานสถานศึกษา
 การขาดบุคลากรที่มีความรูตรงตามวิชาที่สอน/ฝายสนับสนุนการสอน
 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
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สวนที่ ๔ ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป

๖๕

คําสั่งโรงเรียนอนุชนศึกษา
ที่ 23/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป
โรงเรียนอนุชนศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
เพื่อใหการดําเนินการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตาม
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนดและเปนไปตามระบบและกระบวนการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงขอแตงตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุชนศึกษา มีรายนามและหนาที่ความรับผิดชอบดังตอ ไปนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
บาทหลวงมงคล
จันทรสุขสันต
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน
นางศิริพร
ภูแสนสะอาด
หัวหนางานนโยบายและแผน
รองประธาน
นายเอกราช
สมบูรณ
หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสุพรรณา
สัจจเสนีย
หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางนุจรี
พันจริต
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
กรรมการ
นางรินดา
อึ๊งพานิช
หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล
กรรมการ
นางสาววิรตี
พานแสงทอง
หัวหนางานทะเบียนนักเรียน
กรรมการ
นายเจษฎา
พูลสุวรรณ
หัวหนางานสัมพันธชุมชน
กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร
ดวงดาว
หัวหนางานอาคารสถานที่
กรรมการ
นางประทุม
ศิริรักวงษา
หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวสายสุนีย
รักดี
หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย กรรมการ
นางแสงหลา
อัศวบัญญัติกุล หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางรัตนา
พรศิริกาญจน
หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางศิริรัตน
เจริญชัย
หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางปราณี
อุนโรจน
หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางปนทรัพย
รักชาติ
หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวกิตติมาพร
วิเศษสิงห
หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่
 จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับระบบการ
บริหารงานโรงเรียนและกฎกระทรวง
 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษา
 กํากับติดตามและประเมินผลใหมีการดําเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป
 ใหขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ผลจากการดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

๖๖
1.1 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
 ผูรับผิดชอบ นางสาวพรทิพย บุตรดี
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
 ผูรับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา คะเชนชร
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
 ผูรับผิดชอบ นางสาวธัญกมล บวรสืบบุญ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญ ญา
 ผูรับผิดชอบ นางวรรณี พุทธราราม, นางนพรัตน บุญเฟอง
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 ผูรับผิดชอบ นางเพ็ญณี รุงเชา, นางสาวพิมพนิภา กฤติธนาเดช
มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 ผูรับผิดชอบ นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
 ผูรับผิดชอบ นางประทุม ศิรริ ักวงษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
 ผูรับผิดชอบ นางประทุม ศิรริ ักวงษา
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
 ผูรับผิดชอบ นางปราณี อุนโรจน
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
 ผูรับผิดชอบ นางรัตนา พรศิริกาญจน
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
 ผูรับผิดชอบ นางวรรณี พุทธาราม, นางสาวพูนรัตน สวัสดี
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสนุ ทรียภาพ
 ผูรับผิดชอบ นางสาวสุภาพร เกียรติอมรเวช, นางสาวอรอุมา ใจฉ่ํา, นางสุนิสา สมรูป
นางสาวศันสนีย มงคลมะไฟ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
 ผูรับผิดชอบ นางรัตนาพร วงษสนิท, นางสาวเสาวลักษณ ทวีวัฒน, นางอรพิน เพ็ชรนอย
นางเมตตา กุยออน, นางสาวบุญชวย สูนทกิจ, นางสาวรุงอรุณ อุนใจ
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด วยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
 ผูรับผิดชอบ นางสาวนันทนา ยศอินทร, นางเพียงใจ มงคล
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญ หาไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล
 ผูรับผิดชอบ นางวันทนี พฤกษธาราธิกูล, นางณิชาภัทร สุวรรณพงษ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
 ผูรับผิดชอบ นางสาวอุษา บุญทอง, นางสาววนิดา สายมี

๖๗
มาตรฐานที่ 6

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดตี อ อาชีพสุจริต

 ผูรับผิดชอบ นางเสาวดี โพธิ์งาม, นางกาญจนา เพ็ชรแกว
มาตรฐานที่ 7

ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

 ผูรับผิดชอบ นางสาวสุพาภรณ มีกุศล, นางสายพิณ อินทปทม
มาตรฐานที่ 8

ผูบริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 ผูรับผิดชอบ นางอังสณา ตันอราม, นางสาวลภัสรดา บุตรเนียม
มาตรฐานที่ 9

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาที่อยางมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

 ผูรับผิดชอบ นางธัญญานี ศิริรัตน, นางสาวภัทรวดี สารสุวรรณ, นางสาวจุฑามาศ อุนใจ,
นางสาวนันทิยา ทองเครือ, นางสาววิลาวรรณ ฉัตรนิมิต ,นายพัทพงษ เทียนทอง,นายกฤษฎา พรหมมาบุญ
มาตรฐานที่ 10

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

 ผูรับผิดชอบ นางขนิษฐา สมบูรณ, นางสาวกัลยาวีร อัครโชติธนินท
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
 ผูรับผิดชอบ นางสุรีรัตน พึ่งพิน, นางเฉลียว อัครรุงเรืองกิจ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
 ผูรับผิดชอบ นางนภาลัย มนตคล้ํา
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
 ผูรับผิดชอบ นางสาวสิริกันยา ภูธงทอง, นางวัชรี อรุณทอง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีก่ ําหนด
 ผูรับผิดชอบ นางจิญาภร ขันทวี, นางสาวศรุตยา เอกวรรณัง
นายปญญา มนตคล้ํา, นางสาวอชิรญาณ พวงเขียว
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น






ผูรับผิดชอบ นางสาวศันสนีย มงคลมะไฟ, นางสาวกรรณรส วันเพ็ญ
นางอรพิณท ปอมอรินทร
ตัวแทนผูป กครอง
นางฐิติรัต กิจสวัสดิ์
ตัวแทนชุมชน
บาทหลวงไพยง มนิราช
ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่
 ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาชาติหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
 นําเสนอผลการวิเคราะหใหคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและ
ประกาศใชเปนมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
บาทหลวงมงคล
จันทรสุขสันต
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ
นางศิริพร
ภูแสนสะอาด
หัวหนางานนโยบายและแผน
นายเอกราช
สมบูรณ
หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
นางสุพรรณา
สัจจเสนีย
หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล
นางนุจรี
พันจริต
หัวหนากลุม งานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖๘
นางรินดา
นางสาววิรตี
นายเจษฎา
นางสาวเพ็ญจันทร
นางประทุม
นางสาวสายสุนีย
นางแสงหลา
นางรัตนา
นางศิริรัตน
นางปราณี
นางปนทรัพย
นางสาวกิตติมาพร

อึ๊งพานิช
พานแสงทอง
พูลสุวรรณ
ดวงดาว
ศิริรักวงษา
รักดี
อัศวบัญญัติกุล
พรศิริกาญจน
เจริญชัย
อุนโรจน
รักชาติ
วิเศษสิงห

หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล
หัวหนางานทะเบียนนักเรียน
หัวหนางานสัมพันธชุมชน
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย
หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย
หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย
หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย
หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย
หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย
หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีหนาที่
 ติดตามตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษาตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 จัดทําขอมูลสารสนเทศการติดตามตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา
 เสนอแนะแนวทางการใชขอมูลเพื่อการประเมินและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการจัดการใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป
บาทหลวงมงคล
จันทรสุขสันต
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน
นางศิริพร
ภูแสนสะอาด
หัวหนางานนโยบายและแผน
รองประธาน
นายเอกราช
สมบูรณ
หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสุพรรณา
สัจจเสนีย
หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางนุจรี
พันจริต
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน
กรรมการ
นางรินดา
อึ๊งพานิช
หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล
กรรมการ
นางสาววิรตี
พานแสงทอง
หัวหนางานทะเบียนนักเรียน
กรรมการ
นายเจษฎา
พูลสุวรรณ
หัวหนางานสัมพันธชุมชน
กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร
ดวงดาว
หัวหนางานอาคารสถานที่
กรรมการ
นางประทุม
ศิริรักวงษา
หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวสายสุนีย
รักดี
หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย กรรมการ
นางแสงหลา
อัศวบัญญัติกุล หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางรัตนา
พรศิริกาญจน
หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางศิริรัตน
เจริญชัย
หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางปราณี
อุนโรจน
หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางปนทรัพย
รักชาติ
หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวกิตติมาพร
วิเศษสิงห
หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่
 จัดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบแนวทางการ
ประเมินและจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา

๖๙
 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษาใหคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ
 ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป
ใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มกําลัง ความสามารถ และรวมมือกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต)
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุชนศึกษา

