
 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

โรงเรียนอนุชนศึกษา 
 

เลขท่ี  ๑/๑  ตําบลตะครํ้าเอน  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๒ 

 

รหัสสถานศึกษา  ๗๑๑๐๐๐๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

คํานํา 
 

โรงเรียนอนุชนศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญของการดํารงชีวิต    

จึงไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ครบตามมาตรฐานในทุกดาน เพื่อสอดคลองกับนโยบายของสังฆมณฑลราชบุรี ใน

การจัดการศึกษาตามปรัชญา และจิตตารมยของโรงเรียนคาทอลิก 

 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับน้ี แสดงใหเห็นถึงความสําเรจ็ตามเปาหมายที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาโรงเรียน  โดยพิจารณาจากรองรอย ขอมลู หลักฐานและผลสมัฤทธ์ิในการดําเนินงานดานตางๆ 

 โรงเรียนอนุชนศึกษายังตระหนักถึงความสมบรูณของการดําเนินงาน ที่ตองอาศัยการประเมินผลและ

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ของโรงเรียนจะไดพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองย่ิงข้ึน และ

ในโอกาสน้ีขอขอบคุณในความรวมมือของบุคลากรทกุฝายทีส่ละเวลา ระดมสรรพกําลงั ความคิด สติปญญา 

ความสามารถทีท่ําใหรายงานฉบบัน้ีสําเรจ็เปนรปูเลมดังที่ปรากฏ 

 

 

 

 

 

        โรงเรียนอนุชนศึกษา 

          พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญสารบัญ  

    หนาหนา  

คํานําคํานํา      

บทบทที่ที่  ๑๑  ขอมูลพืน้ฐาน ๑๑--๓๒๓๒  

บทบทที่ ที่ ๒๒  แผนปฏิบตักิารประจําปของสถานศึกษา ๓๓๓๓--๔๒๔๒  

บทบทที่ ที่ ๓๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ๔๓๔๓--๕๘๕๘  

  - ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา   

  - ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

            ระดับการศึกษาปฐมวัย   

                 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   

                 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   

                 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

                   มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

                 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

  

   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา    

   ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา   

บทที่ บทที่ ๔๔  สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช ๕๙๕๙--๖๕๖๕  

  จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา   

  แนวทางการพฒันาในอนาคต   

ภาคผนวกภาคผนวก     

  - รายช่ือ/คําสั่งคณะกรรมการประเมิน ๖๖๖๖--๗๑๗๑  

  

  



 

บทที่ ๑  

ขอมูลพืน้ฐาน 

๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือโรงเรียนอนุชนศึกษา  ที่อยู  ๑/๑   ถนนชลประทานฝงซาย  ตําบลตะคร้ําเอน  อําเภอทามะกา   

จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โทรศัพท   ๐-๓๔๕๖-๑๘๐๓   

โทรสาร   ๐-๓๔๕๖-๒๔๙๘     เปดสอนระดับช้ันปฐมวัย  ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

แผนท่ีโรงเรียน 
 

N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 
โครงสรางการบริหาร (แผนภูมิ) 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนอนุชนศึกษา  แบงโครงสรางการบรหิารงานเปน  5  ดาน 

ไดแกดาน กลุมงานบริหารวิชาการ  กลุมงานบริหารงบประมาณ  กลุมงานบริหารบุคคล  กลุมงานบรหิารทั่วไป  

กลุมงานจิตตาภิบาล  ผูบรหิารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบรหิารแบบกระบวนการ  P D C A 



๓ 

 
๑.๒  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

 ปรัชญาโรงเรียน 

   คุณธรรม  นําวิชา  พัฒนาสุข 

 วิสัยทัศน   

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปลกูฝง (มุงพฒันา) ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางสุขภาวะและ
สุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและการทํางาน บูรณาการสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ พัฒนาบุคลากร หลกัสูตร และคุณภาพสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ภายใตระบบการ
บรหิารงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 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 และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

๘. พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริม 

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 เปาหมาย 

๑. พัฒนาผูเรียนใหมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 

๒. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

๓. พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง 

๔. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี 

สติสมเหตุสมผล 

๕. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทกัษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

๖. พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี 

ตออาชีพสุจริต 

๗. พัฒนาครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 

๘. ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 

 

 



๔ 

 
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสทิธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล 

๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

๑๒.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๑๓.  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

๑๔.  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

๑๕.  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรปูการศึกษา เพือ่พัฒนาและสงเสริม 

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๑.๓ เอกลักษณ/อัตลักษณ 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางพระแมมารี 

 เอกลักษณของสถานศึกษา 

   อนุชนไหวงาม  ตามแบบไทย 

๑.๔  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูบรรจุ ครูพิเศษ 
ครู

ตางประเทศ 
ครูพ่ีเลี้ยง 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๑ ๗๔ ๕ ๙ ๘ 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 
๑ ๐ ๖๔ ๑๘ ๐ ๐ 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 

๒. การประถมศึกษา ๑๗ ๒๓ 

๓. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๖ ๒๐ 



๕ 

 

สาขาวิชา 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. การบญัชี ๑ ๒๔ 

๑๗. สังคมศึกษา ๒ ๒๔ 

๑๘. ภาษาอังกฤษ ๖ ๒๔ 

๑๙. ภาษาจีน ๖ ๒๐ 

๒๐. ธุรกิจโรงแรม ๑ ๒๐ 

๒๑. ธุรกิจการศึกษา ๑ ๒๐ 

รวม ๘๘  

 

 

 

 

 



๖ 

 
๑.๕  ขอมูลนักเรียน  

จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม  ๑,๗๐๔   คน  (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ระดับชั้น จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๕ ๙๙ ๘๑ ๑๘๐ ๓๖:๑ 

อ.๒ ๔ ๘๔ ๗๓ ๑๕๗ ๓๙:๑ 

อ.๓ ๔ ๗๕ ๕๘ ๑๓๓ ๓๓:๑ 

รวม ๑๓ ๒๕๘ ๒๑๒ ๔๗๐ ๓๖:๑ 

ป.๑ ๔ ๗๘ ๗๕ ๑๕๓ ๓๘:๑ 

ป.๒ ๔ ๘๒ ๘๔ ๑๖๖ ๔๒:๑ 

ป.๓ ๔ ๗๕ ๗๐ ๑๔๕ ๓๖:๑ 

ป.๔ ๔ ๘๙ ๙๒ ๑๘๑ ๔๕:๑ 

ป.๕ ๔ ๖๘ ๙๐ ๑๕๘ ๔๐:๑ 

ป.๖ ๔ ๗๔ ๘๐ ๑๕๔ ๓๙:๑ 

รวม ๒๔ ๔๖๖ ๔๙๑ ๙๕๗ ๔๐:๑ 

ม.๑ ๓ ๕๗ ๕๑ ๑๐๘ ๓๖:๑ 

ม.๒ ๓ ๔๙ ๔๑ ๙๐ ๓๐:๑ 

ม.๓ ๓ ๓๕ ๔๔ ๗๙ ๒๖:๑ 

รวม ๙ ๑๔๑ ๑๓๖ ๒๗๗ ๓๑:๑ 

รวมท้ังหมด ๔๖ ๘๖๕ ๘๓๙ ๑,๗๐๔ ๓๗:๑ 

๑.๖ ขอมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ  

(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๑๗,๓๗๖,๗๓๔ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๗,๖๒๖,๓๑๖ 

เงินนอกงบประมาณ ๙๐๔,๓๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘๖๖,๙๐๕ 

เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๑๘,๒๘๑,๐๓๔ รวมรายจาย ๑๘,๔๙๓,๒๒๑ 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ  ๙๕  ของรายรบั 

 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ  ๕  ของรายรับ 

 

 



๗ 

 
๑.๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปาหมายท่ี ๑ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดาน

รางกายสมวัย (มฐ. ๑) 

๑. พัฒนาเด็กใหมีนํ้าหนักสวนสูง

เปนไปตามเกณฑ 

๒. มีทักษะในการเคลือ่นไหว 

๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตน 

๔. หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงตอโรค

และสิง่เสพติด 

พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดาน

รางกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๒ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมพฒันาการดานอารมณ

จิตใจสมวัย (มฐ. ๒) 

๑. พัฒนาเด็กใหมสีุขภาพจิตที่ดีรา

เริงแจมใส มีความรูสกึที่ดีตอตนเอง 

๒. มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

๓. ควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย 

๔. ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

 

พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๓ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดาน

สังคมสมวัย (มฐ. ๓) 

๑. มีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟง

คําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย 

๒. ใหมีความซื่อสัตยสจุริตชวยเหลือ

แบงปน 

๓. เลนและทํางานรวมกบัผูอื่น 

๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาที่ตนนับถือ 

เด็กใหมพีัฒนาการดานสงัคมสมวัย  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๔ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดาน

สติปญญาสมวัย (มฐ. ๔) 

๑. พัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจ

เรียนรูสิง่ตางๆ รอบตัว ซักถามอยาง

ต้ังใจและรักการเรียนรู 

๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบั

สิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณ

เรียนรู 

๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม

กับวัย 

 

เด็กใหมพีัฒนาการดานสติปญญา

สมวัย รอยละ ๘๐ 



๘ 

 
เปาหมายท่ี ๔ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๔. พัฒนาเด็กใหมีทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๕. ใหเกิดจินตนาการและความคิด

สรางสรรค 

 

 

เปาหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล (มฐ. ๕) 

๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาติของการจัด

การศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

๒. พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด

ประสบการณทีส่อดคลองกบั

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

สามารถจัด ประสบการณการเรียนรู

ที่หลากหลาย สอดคลองกบัความ

แตกตางระหวางบุคคล 

๓. พัฒนาครูใหบรหิารจัดการช้ัน

เรียนทีส่รางวินัยเชิงบวก 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๔. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม สอดคลองกบัการ

พัฒนาการเด็ก 

๕. ครูใชเครื่องมือการวัดและ

ประเมินพฒันาการของเด็กอยาง

หลากหลาย และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

๖. ครูวิจัยและพฒันาการจัดการ

เรียนรูที่ตนรบัผิดชอบ และใชผลใน

การปรับการจัดประสบการณ 

๗. ใหครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ

เรียนรูไดตลอดเวลา 

๘. ครูมีปฏิสมัพันธที่ดีกบัเด็ก 

๙. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถ

ในดานการศึกษาปฐมวัย 

 

 



๙ 

 
เปาหมายท่ี ๕ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา

ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ

พัฒนาเด็ก 

 

เปาหมายท่ี ๖ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล (มฐ. ๖) 

๑. ผูบรหิารเขาใจปรัชญาและ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา 

และความคิดริเริ่มทีเ่นนการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

๓. ผูบรหิารใชหลักการบรหิารแบบมี

สวนรวมและใชขอมูลการประเมินผล 

หรือการวิจัยเปนฐานคิดทัง้ดาน

วิชาการและการจัดการ 

๔. ผูบรหิารสามารถบริหารจัด

การศึกษาใหบรรลเุปาหมายตาม

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕. ผูบรหิารสงเสริมและพฒันา

ศักยภาพบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพ 

 

 

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๖ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๖. ผูบรหิารใหคําแนะนํา คําปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และ

เต็มเวลา 

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารจัดการ 

การศึกษาปฐมวัย 

 

เปาหมายท่ี ๗ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางรอบดาน (มฐ. ๗) 

๑. มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวม

ทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ

ดาน รอยละ ๘๐ 



๑๐ 

 
เปาหมายท่ี ๗ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๓. จัดกิจกรรมเสรมิสรางความ

ตระหนักรู และความเขาใจหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

๔. สรางการมสีวนรวมและแสวงหา

ความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน 

และทองถ่ิน 

๕. จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนา

เด็กอยางรอบดาน 

 

เปาหมายท่ี ๘ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

สถานศึกษามีการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(มฐ. ๘) 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

๒. จัดทําและดําเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุงพฒันาคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๔. ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๘ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 ๕. นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

เปาหมายท่ี ๙ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  

สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู (มฐ. ๙) 

 

๑. เปนแหลงการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ภายในสถานศึกษา ระหวาง 

สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม

สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู รอยละ ๘๐ 

 



๑๑ 

 
เปาหมายท่ี ๙ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองคกรทีเ่กี่ยวของ 

 

เปาหมายท่ี ๑๐ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมาย  ตามปรัชญา  

วิสัยทัศนและจุดเนนของ

การศึกษาปฐมวัย  

(มฐ. ๑๐) 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมาย  ตามปรัชญา  วิสัยทัศน

และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายท่ี ๑๑ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

การจัดการศึกษาตามนโยบาย

จุดเนน แนวทางการปฏิรปู

การศึกษา เพื่อพฒันาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ

คุณภาพสูงข้ึน (มฐ. ๑๑) 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

 

การจัดการศึกษาตามนโยบาย

จุดเนน แนวทางการปฏิรปู

การศึกษา เพื่อพฒันาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูง

ข้ึน รอยละ ๘๐ 

 

 

๒. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

 ๒.๑  ที่ต้ัง     กทม.      ภูมิภาค 

 ๒.๒  ลักษณะโรงเรียน 

 สามัญทั่วไป      สามัญศึกษาและ EP    EP           อิสลมาศึกษา   

                              การกุศล         การสอนศาสนาอสิลามควบคูวิชาสามัญของมูลนิธิ/มสัยิด 

 ๒.๓  ระดับทีเ่ปดสอน 

          ปฐมวัย    ปฐมวัย – ประถมศึกษา  ปฐมวัย – ม.ตน 

           ปฐมวัย – ม.ปลาย     ประถมศึกษา   ประถมศึกษา – ม.ตน 

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

             ม.ปลาย     อื่นๆ 

๒.๔  จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จํานวนหองเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 

เตรียมอนุบาล - - - - 

อนุบาล   ๑๓ - - ๑๓ 

รวม ๑๓ - - ๑๓ 

 



๑๒ 

 
๒.๕  จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลกัสูตร/โครงการและเพศ 

หลักสูตรโครงการ/

ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล - - - - - - - - - 

อนุบาล   ๒๕๘ ๒๑๒ - - - - ๒๕๘ ๒๑๒ ๔๗๐ 

รวม ๒๕๘ ๒๑๒ - - - - ๒๕๘ ๒๑๒ ๔๗๐ 

 

๓.  ขอมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ  

(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๑๗,๓๗๖,๗๓๔ งบดําเนินการ / เงินเดือน-คาจาง ๑๗,๖๒๖,๓๑๖ 

เงินนอกงบประมาณ ๙๐๔,๓๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา ๘๖๖,๙๐๕ 

เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ - งบอื่น ๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ ๑๘,๒๘๑,๐๓๔ รวมรายจาย ๑๘,๔๙๓,๒๒๑ 

 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ  ๙๕  ของรายรบั 

 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ  ๕  ของรายรับ 

๔.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๔.๑  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

  รับราชการ   คาขาย    เกษตรกร 

  รับจาง   ไมมีอาชีพ    อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๔.๒  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    

  พุทธ   คริสต    อิสลาม 

  ฮินดู   ซิกข    อื่น ๆ……………………….. 

๔.๓  อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ  คือ    

  รับราชการ   คาขาย    เกษตรกร 

  รับจาง   ไมมีอาชีพ    อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๔.๔  ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ  คือ    

  พุทธ   คริสต    อิสลาม 

  ฮินดู   ซิกข    อื่น ๆ……………………….. 

 

 



๑๓ 

 
๔.๕  รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว  ๒๕๐,๐๐๐  บาทตอป 

 ๔.๖  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนทีรู่จักโดยทั่วไป คือ รําเหยย 

 

๕.  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

 ๕.๑  โอกาส /จุดแข็ง   

- ต้ังอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่  

     ทองเที่ยว  

- ต้ังอยูในเมือง อยูใกลสถานทีร่าชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ 

- ต้ังอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 

- ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

- สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 

- สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรื่น 

- ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน 

- มีวิทยากรในทองถ่ิน/ผูนําในทองถ่ินทีม่ีความรู 

- รวมมือกบัชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

- มีรถรบัสงระหวางโรงเรียนกบับาน 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 

- สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณคร ู

- สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

- ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ที่ดีตอโรงเรียน 

- ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

- สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกจิดี ผูปกครองเอาใจใส 

- เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

- มีความคลองตัวในการบรหิารจัดการ 

 ๕.๒  ขอจํากัด/จุดออน  

- ต้ังอยูในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

- ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด 

- ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา 

- ขาดการนิเทศติดตามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 
๖.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับปฐมวัย ๑-๓ 

๔ สาระการเรียนรู 

และ ๖ กิจกรรม

หลัก/เสริมภาษา 

เว
ลา

เร
ียน

ตอ
วัน

 (น
าท

ี) 
เวลาเรียน(นาที/

สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
หน

วย
กา

รเ
รีย

น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

๑.  กิจกรรมเคล่ือนไหว 

     และจังหวะ 

๒๐ ๑๐๐ - ๓,๗๐๐ - ๓,๗๐๐ - ๓,๗๐๐ - 

๒.  กิจกรรมเสริม 

     ประสบการณ 

๓๐ ๑๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - 

๓.  กิจกรรมสรางสรรค 

     และเสร ี

๕๐ ๒๕๐ - ๙,๒๕๐ - ๙,๒๕๐ - ๙,๒๕๐ - 

๔.  กิจกรรมเกม 

     การศึกษา 

๓๐ ๑๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - 

๕.  กิจกรรมกลางแจง ๓๐ ๑๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - ๕,๕๕๐ - 

๖.  กิจกรรมเสริม 

     คอมพิวเตอร/ 

     ภาษาอังกฤษ 

๔๐ ๒๐๐ - ๗,๔๐๐ - ๗,๔๐๐ - ๗,๔๐๐ - 

รวม (นาที) ๒๐๐ ๑,๐๐๐ - ๓๗,๐๐๐ - ๓๗,๐๐๐ - ๓๗,๐๐๐ - 

 

หมายเหตุ    โครงสรางหลักสูตรน้ีเปนโครงสรางกจิกรรมโดยรวม ขณะจัดกิจกรรมอาจมีการยืดหยุนตาม 

                 ความเหมาะสม (ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา ๑๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับปฐมวัย ๑ - ๓ 

4 สาระการเรียนรู  

เวลาเรียนตอป

(สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

สาระที่ ๑  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๕ - ๗๕๐ - ๗๕๐ - ๗๕๐ - 

สาระที่ ๒ 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดลอมเด็ก 

๑๔ - ๒,๐๐ - ๒,๑๐๐ - ๒,๑๐๐ - 

สาระที่ ๓ 

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

รอบตัว 

๖ - ๙๐๐ - ๙๐๐ - ๙๐๐ - 

สาระที่ ๔ 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ

รอบตัวเด็ก 

๑๒ - ๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ - 

เรื่องราวตามสาระที่เด็ก

อยากรู 
- ๒ - ๓๐๐ - ๓๐๐ - ๓๐๐ 

รวมเวลาท้ังหมด (นาที) ๓๗ ๒ ๕,๕๕๐ ๓๐๐ ๕,๕๕๐ ๓๐๐ ๕,๕๕๐ ๓๐๐ 

หมายเหตุ   ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 
๗. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 ๗.๑ ผลงานดีเดน 

ครู 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางศิริรัตน เจริญชัย ครูดีเดน ระดับปฐมวัย สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางอําภา สรอยคํา ครูดีเดน ระดับปฐมวัย สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางปราณี  อุนโรจน ครูดีเดน ระดับปฐมวัย สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางปนทรัพย รักชาติ ครูดีศรีสงัฆมณฑลราชบรุ ี สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางสาวธัญกมล บวรสบืบญุ ครูดีของหนู สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางรัตนา พรศิริกาญจน ครูดีของหนู สังฆมณฑลราชบรุ ี

นางประทุม ศิริรักวงษา ครูเอกชนดีเดน สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกลุ ครูเอกชนดีเดน สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 

นางสาวพิมพนิภา กฤติธนาเดช รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

การประกวดบทความ  

“พระผูทรงเปนครูของแผนดิน” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ระดับปฐมวัย 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

เด็กชายธีรภัทร 

เด็กชายพัชรพล 

เด็กหญิงแพรววา 

โพธ์ิขาว 

หอมหวน 

ใจรื่น 

ชมเชย 

การปนดินนํ้ามัน ปฐมวัย 

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

จ.กาญจนบรุ ี

เด็กชายธีรภัทร 

เด็กชายพัชรพล 

เด็กหญิงแพรววา 

โพธ์ิขาว 

หอมหวน 

ใจรื่น 

เหรียญเงิน 

การปนดินนํ้ามัน ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ครัง้ที่ ๖๖ 

สพป.กจ ๒ 

เด็กหญิงกญัญพัชร 

เด็กหญิงนภัสวรรณ 

เด็กหญิงพมิพพิชชา 

พุมโภชนา 

ภานุสถิต 

ชางเผือก 

เหรียญเงิน 

การสรางภาพดวยการฉีก  ตัดปะ  

กระดาษ  ปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรม ครัง้ที่ ๖๖ 

สพป.กจ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 
 ๗.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสําเรจ็ 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

๑. เด็กมีพฒันาการดาน

รางกายสมวัย 

 

 

 

 

 

๑.  เพื่อเด็กมีนํ้าหนักสวนสูง 

     ไปตามเกณฑ มาตรฐาน 

๒.  เพื่อเด็กมทีักษะการ 

     เคลื่อนไหวตามวัย 

๓.  เพื่อเด็กมสีุขนิสัยในการ 

     ดูแลสุขภาพของตน 

๔.  เพื่อเด็กรูจักหลีกเลี่ยงตอ 

     สภาวะที่เสี่ยงตอโรค 

     อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๒. รวมพลงัรกัษ

สิ่งแวดลอม 

 

๑.  เพื่อใหเด็กช่ืนชมศิลปะ  

     ดนตรี  การเคลื่อนไหว 

     และรักธรรมชาติ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๓. เด็กดีมีคุณธรรม ๑.  เพื่อใหมีวินัย มีความ 

     รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่ง 

     สอนของพอแมครูอาจารย 

๒.  เพื่อใหใหมีความซื่อสัตย 

     สุจริตชวยเหลือ แบงปน 

๓.  เพื่อให เลนและทํางาน 

     รวมกับผูอื่น 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๔. สืบสานวันสําคัญ ๑.  เพื่อใหประพฤติตนตาม 

     วัฒนธรรมไทยและศาสนา 

      ที่ตนนับถือ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๕. สานฝนเด็กไทยใฝรู ๑.  เพื่อใหพฒันาเด็กใหทักษะ 

     ในการสนใจเรียนรูสิ่ง 

     ตางๆ รอบตัว ซักถาม 

     อยางต้ังใจ  และรักการ 

     เรียนรู 

๒.  ใหเด็กมีความคิดรวบยอด 

     เกี่ยวกับสิ่งตางๆทีเ่กิดจาก 

     ประสบการณเรียนรู 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 



๑๘ 

 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

๓.  ใหมีทักษะทางภาษาที่ 

     เหมาะสมกับวัย  

๔.  เพื่อใหพฒันาเด็กใหม ี

     ทักษะกระบวนการทาง 

     วิทยาศาสตรและ 

     คณิตศาสตร 

๕.  ใหเกิดจินตนาการและ 

     ความคิดสรางสรรค 

๖. หนูนอย ๑๐๘ IQ ๑.  เพื่อพัฒนาเด็กใหม ี

     สุขภาพจิตที่ดีราเรงิ  

     แจมใส มีความรูสึกที่ดี 

     ตอตนเอง 

๒.  เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจ 

     และกลาแสดงออก 

๓.  เพื่อใหเด็กควบคุมอารมณ 

     ตนเองไดสมวัย 

๔.  เพื่อใหเด็กช่ืนชมศิลปะ 

     ดนตรี  การเคลื่อนไหว  

     และรักธรรมชาติ 

 ๘๐ 

๗. วัดและประเมิน

พัฒนาการเด็ก 

๑.  ครูใชเครื่องมือการวัดและ 

     ประเมิน พัฒนาการของ 

     เด็กอยางหลากหลาย  

     และสรุปรายงานผล 

     พัฒนาการของเด็กแก 

     ผูปกครอง 

๒.  ครูจัดทําสารนิทัศนและ 

     นํามาไตรตรอง  เพื่อใช 

      ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๘. ครูดีมีประสทิธิภาพ ๑.  พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา 

     หลักการและธรรมชาติ    

     ของการจัดการศึกษา 

     ฐมวัย และสามารถ 

     นํามาประยุกตใชในการ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 



๑๙ 

 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

     จัดประสบการณ 

๒.  พัฒนาครูใหจัดทํา 

     แผนการจัดประสบการณ 

     ที่สอดคลองกบัหลักสูตร 

     การศึกษาปฐมวัยและ 

      สามารถจัดประสบการณ 

      การเรียนรูทีห่ลากหลาย  

      สอดคลองกับความ 

      แตกตางระหวางบุคคล 

๓.  พัฒนาครูใหบริหารจัดการ 

     ช้ันเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก 

๔.  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที ่

     เหมาะสม   สอดคลองกบั 

     การพัฒนาการเด็ก 

๕.  ครูใชเครื่องมือการวัดและ 

     ประเมินพฒันาการของ 

     เด็กอยางหลากหลาย  

     และสรุปรายงานผล 

     พัฒนาการของเด็กแก 

     ผูปกครอง 

๖.  ครูวิจัยและพัฒนาการ 

     จัดการเรียนรูที่ตน 

     รับผิดชอบ และใชผลใน 

     การปรับการจัด 

     ประสบการณ 

๗.  ใหครูจัดสิง่แวดลอมให 

     เกิดการเรียนรูได 

     ตลอดเวลา 

๘.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก 

๙.  ครูมีวุฒและความรู 

     ความสามารถในดาน 

     การศึกษาปฐมวัย 

 



๒๐ 

 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

  ๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและ 

     นํามาไตรตรอง  เพื่อใช 

     ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

  

๙. ผูบริหารดีมี

ประสิทธิภาพ 

๑.  ผูบรหิารเขาใจปรัชญา 

    และหลกัการจัดการศึกษา 

    ปฐมวัย 

๒.  ผูบรหิารมีวิสัยทัศน ภาวะ 

     ผูนํา และความคิดริเริ่มที ่

     เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓.  ผูบรหิารใชหลักการ 

     บริหารแบบมสีวนรวม 

     และใชขอมูลการ 

     ประเมินผล หรือการ วิจัย 

     เปนฐานคิดทั้งดาน 

     วิชาการและการจัดการ 

๔.  ผูบรหิารสามารถบรหิาร 

     จัดการศึกษาใหบรรล ุ

     เปาหมายตามแผนพัฒนา 

     คุณภาพ สถานศึกษา 

๕.  ผูบรหิารสงเสริมและ 

     พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

     ใหมีประสิทธิภาพ 

๖.  ผูบรหิารใหคําแนะนํา  

     คําปรึกษาทางวิชาการ 

     และเอาใจใสการจัด 

     การศึกษาปฐมวัยเต็ม 

     ศักยภาพ และเต็มเวลา 

๗.  เด็ก ผูปกครอง และชุมชน 

     พึงพอใจผลการบรหิาร 

     จัดการ การศึกษาปฐมวัย 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๑๐. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ

การเรียนรู 

๑.  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

     ของสถานศึกษา และนําไปสู 

     การปฏิบัติไดอยางม ี

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

๘๐ 



๒๑ 

 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

     ประสิทธิภาพ 

๒.  มีระบบและกลไกใหผูมสีวน 

     รวมทุกฝายตระหนักและ 

     เขาใจการจัดการศึกษา     

     ปฐมวัย 

๓.  จัดกิจกรรมเสริมสรางความ 

     ตระหนักรู  และความเขาใจ 

     หลักการจัดการศึกษา      

     ปฐมวัย 

๔.  สรางการมสีวนรวมและ 

     แสวงหาความรวมมือกบั 

     ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถ่ิน 

๕.  จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อ 

     พัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

- สรุป 

๑๑. จัดหาซือ้

โสตทัศนูปกรณ 

และครุภัณฑ

สนับสนุนการศึกษา 

๑.  จัดสิ่งอํานวยสะดวก เพื่อ 

     พัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

๒.  เพื่อตอบสนองตามหลัก 

     เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๑๒. ประกันคุณภาพ

ภายใน 

๑.  กําหนดมาตรฐาน 

    การศึกษาปฐมวัยของ    

    สถานศึกษา 

๒.  จัดทําและดําเนินการตาม 

     แผนพัฒนาการจัด 

     การศึกษาของสถานศึกษา 

     ที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม  

     มาตรฐานการศึกษาของ 

     สถานศึกษา 

๓.  จัดระบบขอมลูสารสนเทศ 

     และใชสารสนเทศในการ 

     บริหารจัดการ 

๔.  ติดตาม ตรวจสอบ และ 

     ประเมินผลการ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 



๒๒ 

 

ท่ี 

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

     ดําเนินงานคุณภาพ 

     ภายในตามมาตรฐาน 

     การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.  นําผลการประเมิน 

     คุณภาพทั้งภายในและ  

     ภายนอกไปใชวางแผน 

     พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     อยางตอเน่ือง 

๖.  จัดทํารายงานประจําปที ่

     เปนรายงานการประเมิน 

     คุณภาพภายใน 

๑๓. สานสัมพันธ

แลกเปลี่ยน 

การเรียนรู 

๑.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

     รวมกันภายใน 

     สถานศึกษา ระหวาง 

     สถานศึกษากับ     

     ครอบครัว ชุมชน และ 

     องคกรที่เกี่ยวของ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๑๔. กบนอกกะลา ๑.  เปนแหลงการเรียนรูเพื่อ 

    พัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

    และบุคลากรใน 

    สถานศึกษา 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๑๕. สงเสริมอัตลักษณ

ปฐมวัย 

๑.  เพื่อสงเสริมใหเด็กบรรล ุ

     เปาหมาย  ปรัชญา  

     วิสัยทัศน และจุดเนน 

     การจัดการศึกษา 

๒.  เพื่อใหมผีลการดําเนินงาน 

     บรรลเุปาหมาย 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 

๑๖. รวมมือรวมใจ

หางไกลยาเสพติด 

๑.  จัดโครงการ กิจกรรม 

     สงเสริมสนับสนุนตาม 

     นโยบายเกี่ยวกับการจัด 

     การศึกษา ปฐมวัย 

๒.  ผลการดําเนินงานบรรล ุ

     เปาหมาย 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

๘๐ 



๒๓ 

 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปท่ีผานมา  

 ๘.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ดานคุณภาพเด็ก      

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพฒันาการดานรางกาย      

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจ      

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพฒันาการดานสังคม      

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพฒันาการดานสติปญญา      

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี  ประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๖  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

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  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพใหสงูข้ึน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 
๙.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผานมา (รอบสองหรือรอบสาม) 

       ๙.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 โรงเรียนอนุชนศึกษา  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง  

เมื่อวันที่  ๒๑, ๒๒ และ ๒๕  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียนซึ่งสรปุผลการประเมินโดยภาพรวม

ตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี 

๙.๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินองิ

สถานศึกษา 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รร
บัร

อง

มา
ตร

ฐา
นคุ

ณ
ภา

พ 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คะ
แน

น 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ

ประสงค 

๓.๒๙ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๕ ได 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๓.๓๓ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๗ ได 

มาตรฐานที่ ๓   ผูเรียนมีความสนใจกจิกรรมดานศิลปะ ดนตร ี

และการเคลือ่นไหว     

๓.๖๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๑ ได 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

แกปญหา มีความคิดริเริม่สรางสรรค  

๓.๒๑ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๑ ได 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุก

ดาน 

๓.๓๘ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๙ ได 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนสนใจใฝรู  รักการอานและพฒันาตนเอง ๓.๕๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๖ ได 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนเลน/ทํากจิกรรมรวมกบัผูอื่นได และช่ืน

ชมในผลงานของตนเอง 

๓.๓๕ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๘ ได 

ดานครู       

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกบังานที่

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

๓.๔๙ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๕ ได 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑๓ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๗ ได 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบรหิารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ

บรหิารจัดการ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๙ ได 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และ

บรหิารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุ

เปาหมายการศึกษา 

๓.๒๑ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๑ ได 



๒๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินองิ

สถานศึกษา 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผล
กา

รร
บัร

อง

มา
ตร

ฐา
นคุ

ณ
ภา

พ 

คา
เฉ

ลี่ย
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คะ
แน

น 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๔๐ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๐ ได 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน

และทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

๓.๕๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๕ ได 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสรมิความสัมพันธและความ

รวมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔ ได 

โรงเรียนมผีลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีคาเฉลี่ย  ๓.๗๑ 

ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง 

 

 ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 

 จุดเดน 

๑. โรงเรียนมีความพรอมในดานอาคารสถานที่ทั้งตัวอาคารและบริเวณในการใชจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

๒. โรงเรียนมีความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และสังคม 

๓. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่เปนระบบครบวงจร  มีความสะดวกในการใชงาน 

๔. โรงเรียนอนุชนศึกษาเปนโรงเรียนคาทอลิก  มีเครือขายที่ประสานความรวมมือในการพัฒนาใน

ทุกๆดานรวมกัน 

๕. โรงเรียนมีการบริหารงานที่เปนระบบการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาในในเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยเฉพาะ

มาตรฐานที่เกี่ยวกับเกณฑพิจารณาการปฏิบ ัติงานของครู 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผ ู เรียนเปนสําคัญยังตองไดรับการพัฒนา 

 

 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

๑. สถานศึกษาควรนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบเปนไปตามปฏิทิน

การปฏิบัติงาน  ใหเปนปจจุบันและตอเน่ือง 



๒๖ 

 
๒. สถานศึกษาควรหาแนวทางสงเสริมพัฒนาครู  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสาํคัญ

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเฉพาะกิจกรรมโครงงาน  พัฒนาสื่อและการใชสือจัดกิจกรรมทํา

หลักสูตรทองถ่ินที่บูรณาการในกลุมสาระตางๆใหมากข้ึน  โดยเฉพาะเกณฑการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๙ 

๓. สถานศึกษาควรประสานงานขอความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในการดูแลเอาใจใสผูเรียนเปนพิเศษและกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 

๔. ครูควรคํานึงในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปญหา  

 สถานศึกษามีผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  จัดองคกรโครงสรางและมีการ

บริหารงานเปนระบบ  จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และครูมีความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบ  ตลอดจนผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะในการทํางาน  พรอมทั้งชุมชนใหความ

รวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี  สถานศึกษาควรนําปจจัย  โอกาส  จุดเดนดังกลาว  มาสงเสริม

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานย่ังยืนตอไป  พรอมสงเสริมพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม สําหรบัโรงเรียนทีป่ระเมินแลว ขอใหรายงานผลหลงัจากไดรับรายงานฉบบัจริง

กอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ๙.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   



๒๗ 

 
 โรงเรียนอนุชนศึกษา  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

เมื่อวันที่  ๒๖, ๒๗ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุมตัวบงช้ี คือ กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ กลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม ซึง่สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปน้ี 

  ๙.๒.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) 
นํ้าหนัก

คะแนน 

คะแนนที่

ได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการดานสงัคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 

ตัวบงช้ีที่ ๕  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๖  ประสทิธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูทีเ่นนเด็กเปน    

                สําคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 

ตัวบงช้ีที่ ๗  ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันา 

                สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๘  ประสทิธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  

               พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๗ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ป) ประเภทโรงเรียน  

                  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๐.๓๗  คะแนน  

                  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก  

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

                  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป                            ใช     ไมใช 



๒๘ 

 
                  มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบงช้ี จาก ๑๒ ตัวบงช้ี                     ใช      ไมใช 

                  ไมมีตัวบงช้ีใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช     ไมใช        

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป) 

                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเดน 

๑. เด็กมีพฒันาการดานรางกาย  ดานอารมณ – จิตใจ  ดานสังคมสมวัย  และมีความพรอมศึกษาตอ

ในข้ันตอไป  เน่ืองจากครจูัดประสบการณและกิจกรรมทีส่งเสริมพัฒนาการไดดี 

๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค

ของการจัดต้ังสถานศึกษา  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแบบอยางพระแมมารี  

สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

ไดแก  “ความปลอดภัย  ใสใจ  ดูแล”  และมีผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสริม

บทบาทของสถานศึกษา  กําหนดใหโครงการอนามัยโรงเรียนเปนโครงการพิเศษ  โดยมี

วัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อแกไขปญหาสุขภาพอนามัยเสนผมใหแกเด็ก 

๓. สถานศึกษามีประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา  มีผลการสงเสริม

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน  รวมทั้งสงเสรมิ

ความสัมพันธทางบวกใหกบัเด็กและครอบครัว 

๕. สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  โดยกําหนดมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ  ๑๔  มาตรฐาน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สพฐ. โดยมกีารดําเนินงานการ

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทัง้จากหนวยงานตนสงักัด  บุคลากรภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการอํานวยการ  ผูปกครองและชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน  ดานการบริหารงบประมาณ 

๒. การจัดประสบการการเรียนรูที่หลากหลาย 

๓. การจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

๔. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนสวนหน่ึงของงานประจํายังไมเดนชัด 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

 เด็กควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมประสบการณดานการอาน  โดยครูจัดมุมหนังสือในหองเรียน  

ดึงดูดความสนใจเด็ก  ควรจัดหาหนังสือภาพนิทานที่มีคําและประโยคสั้นๆ  หรือหนังสือนิทานที่เด็กคุนเคยจาก

การเลานิทานของครู  จัดหาอุปกรณที่สรางแรงจูงใจและบรรยากาศในการอาน  เชน  เบาะรองน่ังที่เพียงพอกับ

จํานวนเด็กที่ใชบริการ  และสมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบาน เปนตน 

          ๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรสนับสนุนใหคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการใหความเห็น  ใหขอเสนอแนะใน

การออกระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

          ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๑. ครูควรจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

เลือกประสบการณการเรียนรูที่เหมาะกับความสนใจ  ประสบการณ  ความตองการ  ความสามารถและวิธีการ

เรียนรูของเด็ก 

 ๒. ครูควรจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  จัด

พื้นที่การเรียนรูและเลือกวัสดุ  อุปกรณที่สัมพันธกับเน้ือหาและพัฒนาการของเด็กทุกดาน  เพื่อกระตุนใหเด็ก

สํารวจ  ทดลอง  คนพบ  และเกิดการเรียนรู 

         ๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมาก  แตก็ควรดําเนินการประเมินคุณภาพภายในใหเปนสวน

หน่ึงของงานประจํา  โดยประเมินการดําเนินงานจากขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเช่ือมโยงใหเห็นถึงปจจัยที่

สงผลตอคุณภาพที่แทจริง  รวมทั้งประมวลผลขอมูลการดําเนินงานใหครอบคลุมงานทุกกลุมงาน  เพื่อสะดวกใน

การนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 

จุดเดน 

๑. ผูเรียนมีนํ้าหนัก  สวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และมีสุขภาพจิตที่ดี  มี

คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค  มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 

๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  

ไดแก  “ความปลอดภัย  ใสใจ ดูแล”  มีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสรมิบทบาทของ

สถานศึกษา  ไดแก  โครงการอนามัยโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อแกไขปญหา

สุขาภาพฟน  ปญหาสุขอนามัยเสนผม 

๓. สถานศึกษามีประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาการศึกษา  มีผลการสงเสรมิ

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทงการปฏิรูปการศึกษา 

 



๓๐ 

 
๔. ครูทุกคนไดรับการพฒันาในวิชาที่สอนมากกวา ๒๐ ช่ัวโมง/ป  และประพฤติตนเปนแบบอยางที่

ดีแกผูเรียน 

๕. สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  โดยกําหนดมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ  ๑๘  มาตรฐาน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสพฐ.  โดยมีการดําเนินงาร

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทัง้จากหนวยงานตนสงักัด  บุคลากรในสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครองและชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ผูเรียนชอบบริโภคนํ้าหวานมากกวาการด่ืมนํ้าสะอาด  และดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

 ๑.  สถานศึกษาและผูปกครองควรรวมมือกันดูแลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูเรียนและผูเรียน

ควรไดรับการอบรมจากสถานศึกษาใหเห็นคุณคาของการด่ืมนํ้าสะอาดใหเพียงพอแกความตองการของรางกายใน

แตละวันแทนการด่ืมนํ้าหวาน 

 ๒.  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิดอยางตอเน่ือง  นอกเหนือจากการเรียนรูผานกิจกรรม

โครงงานแลวควรสงเสริมการใชแผนผังความคิด  เพื่อสรางองคความรูที่สามารถนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน  รวมทั้งฝกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวตางๆพรอมบอกแนวทางการแกไขปญหาใน

สถานการณตางๆในทุกกลุมสาระอยางตอเน่ือง 

 ๓.  ผูบริหารและคณะครูควรตรวจสอบผลการสอน O-NET ทั้งในช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ในรายละเอียดของทุกกลุมสาระ  เชน กลุมสาระภาษาตางประเทศ  ควรทบทวนวาผูเรียนไม

ผานในทักษะใดบาง  ครูควรวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในทักษะดังกลาว  ดานการสอบ O-NET ควรเปน

การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน  เนนไปที่การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาบนฐานขอมูลขอบกพรองในสาระที่มี

ปญหา 

 ๔.  สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณของผูเรียนใหเปนที่ประจักษของผูปกครอง

และชุมชน  

          ๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรนําผลที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมวาประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง

หรือไม  มีปญหาอุปสรรคอะไร  มีปจจัยเกื้อหนุนหรือสงเสริมอะไร  สามารถตอบสนองความตองการไดเพียงใด  

ควรจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันตัดสินใจวาควรปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมแลวดําเนินงานตอไปหรือควรยุติ

โครงการ/กิจกรรม  เพื่อหาโครงการ/กิจกรรมใหมที่ตองการพัฒนาตอไป 

 

 



๓๑ 

 
          ๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ครูสวนใหญมีความเขาใจและมีความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู  แตครูทุกคน

ควรศึกษาขอมูลและเพิ่มเติมองคความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลแลวนํา

ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน  และการศึกษาคนควา  วิจัยเพื่อ

พัฒนาสื่อ  และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยผูบริหารควรใหความสําคัญในการกํากับ  ติดตาม

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนอยางตอเน่ือง 

          ๔.  สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมาก  แตก็ควรดําเนินการประเมินคุณภาพภายในใหเปนสวน

หน่ึงของงานประจํา  โดยประเมินการดําเนินงานจากขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเช่ือมโยงใหเห็นถึงปจจัยที่

สงผลตอคุณภาพที่แทจริง  รวมทั้งประมวลผลขอมูลการดําเนินงานใหครอบคลุมงานทุกกลุมงาน  เพื่อสะดวกใน

การนําขอมูลมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

บทท่ี ๒  

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 
 

๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เปาหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย

สมวัย (มฐ. ๑) 

๑. พัฒนาเด็กใหมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไป

ตามเกณฑ 

๒. มีทักษะในการเคล่ือนไหว 

๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

๔. หลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอโรคและส่ิง

เสพติด 

พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายที่

แข็งแรงเหมาะสมกับวัย รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย 

(มฐ. ๒) 

๑. พัฒนาเด็กใหมีสุขภาพจิตที่ดีราเริง

แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

๒. มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 

๓. ควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย 

๔. ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 

และรักธรรมชาติ 

พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาการดานอารมณจิตใจสมวัย  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานสังคม

สมวัย (มฐ. ๓) 

๑. มีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ัง

สอนของพอแม ครู อาจารย 

๒. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริตชวยเหลือ

แบงปน 

๓. เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 

เด็กใหมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๔ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดาน

สติปญญาสมวัย (มฐ. ๔) 

๑. พัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจเรียนรู

ส่ิงตางๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรัก

การเรียนรู 

๒. ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิง

ตางๆ ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู 

๓. ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

๔. พัฒนาเด็กใหมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๕. ใหเกิดจินตนาการและความคิด

สรางสรรค 
 

 

เด็กใหมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 

รอยละ ๘๐ 



๓๓ 

 
เปาหมายที่ ๕ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

พัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล (มฐ. ๕) 

๑. พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา หลักการ 

และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด

ประสบการณ 

๒. พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด

ประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 

ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

๓. พัฒนาครูใหบริหารจัดการชั้นเรียนที่

สรางวินัยเชิงบวก 

๔. ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคลองกับการพัฒนาการเด็ก 

๕. ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ

สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก

ผูปกครอง 

๖. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่

ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการ

จัดประสบการณ 

๗. ใหครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได

ตลอดเวลา 

๘. ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก 

๙. ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน

ดานการศึกษาปฐมวัย 

๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามา

ไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการพัฒนา

เด็ก 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล (มฐ. ๖) 

๑. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและใชขอมูลการประเมินผล หรือการ

วิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ

จัดการ 

๔. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา

ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล รอยละ ๘๐ 



๓๔ 

 
เปาหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

 ๕. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 

๗. เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารจัดการ การศึกษาปฐมวัย 

 

เปาหมายที่ ๗ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

(มฐ. ๗) 

๑. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๒. มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย

ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๓. จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู 

และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๔. สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ

รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 

๕. จัดส่ิงอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู และ กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๘ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

สถานศึกษามีการประกัน คุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง (มฐ. ๘) 

๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา 

๒. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

พัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

๔. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๕. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  

รอยละ ๘๐ 



๓๕ 

 
เปาหมายที่ ๙ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  

สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู (มฐ. ๙) 
 

๑. เปนแหลงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

๒. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม

สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง

การเรียนรู รอยละ ๘๐ 

 

เปาหมายที่ ๑๐ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมาย  ตามปรัชญา  วิสัยทัศน

และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย  

(มฐ. ๑๐) 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน

ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมาย  ตามปรัชญา  วิสัยทัศนและ

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

รอยละ ๘๐ 

เปาหมายที่ ๑๑ ยุทธศาสตร/มาตรการ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

การจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเนน 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (มฐ. ๑๑) 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน

ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๒. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

 

การจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเนน 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น รอยละ ๘๐ 

 

๒.  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับปฐมวัยขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี ๑ 

-    พฒันาเด็กใหมีพฒันาการดานรางกายสมวัย 

 กลยุทธท่ี ๒ 

-    พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพฒันาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย 

 กลยุทธท่ี ๓ 

-    พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดานสติปญญาสมวัย 

 กลยุทธท่ี ๔ 

-    พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ครูชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพ 

 กลยุทธท่ี ๕ 

-    พฒันาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

     อยางรอบดานชัดเจนจัดสภาพแวดลอมเพือ่สงเสรมิเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม 

     กฎกระทรวง 

 กลยุทธท่ี ๖ 

-    พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 กลยุทธท่ี ๗ 

-    พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธท่ี ๘ 

-    พฒันาการจัดกจิกรรม ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับใหสูงข้ึน 



๓๖ 

 
๓. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาผูเรียนใหมสีุขภาพวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  เด็กมีพัฒนาการดาน 

    รางกายสมวัย 

 

 

 

 

 

๑.  เพื่อเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงไปตามเกณฑ 

    มาตรฐาน 

๒.  เพื่อเด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 

๓.  เพื่อเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

     ของตน 

๔.  เพื่อเด็กรูจักหลีกเล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอ 

    โรคอุบัติเหต ุภัยและส่ิงเสพติด 

๘๐ 

 

มฐ. ๑ 

 

 

กลยุทธท่ี ๒  กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการดานอารมณจิตใจและสงัคมสมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑. รวมพลังรักษส่ิงแวดลอม 

 

๑.  เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี  

    การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 

๒.  เพื่อตอบสนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๐ 

 

มฐ.๒ 

๒.  เด็กดีมีคุณธรรม ๑.  เพื่อใหมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟง 

     คําส่ังสอนของพอแมครู อาจารย 

๒.  เพื่อใหใหมีความซ่ือสัตยสุจริตชวยเหลือ 

     แบงปน 

๓.  เพื่อให เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

๘๐ 

 

มฐ.๓ 

๓.  สืบสานวันสําคัญ ๑.  เพื่อใหประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 

     และศาสนาที่ตนนับถือ 

๘๐ 

 

มฐ.๓ 

๔.  สานฝนเด็กไทยใฝรู ๑.  เพื่อใหพัฒนาเด็กใหทักษะในการสนใจ 

     เรยีนรูส่ิงตางๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ 

     และรักการเรียนรู 

๒.  ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตางๆ 

     ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู 

๓.  ใหมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  

๔.  เพื่อใหพัฒนาเด็กใหมีทักษะกระบวนการ 

     ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๕.  ใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

๘๐ 

 

มฐ.๓ 



๓๗ 

 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดานสติปญญาสมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  หนูนอย ๑๐๘ IQ ๑.  เพื่อพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพจิตที่ดีราเริง 

     แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

๒.  เพื่อใหเด็กมีความม่ันใจและกลา 

     แสดงออก 

๓.  เพื่อใหเด็กควบคุมอารมณตนเองไดสมวัย 

๔.  เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี  

     การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

๘๐ 

 

มฐ. ๒ 

 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง ครู ชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมี 

                ประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  วัดและประเมินพัฒนา 

     การเด็ก 

๑.  ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน 

     พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ 

     สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก 

     ผูปกครอง 

๒.  ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง 

     เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

๘๐ 

 

มฐ. ๕ 

๒.  ครูดีมีประสิทธิภาพ ๑.  พัฒนาครูใหเขาใจปรัชญา หลักการและ 

     ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

     และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด 

     ประสบการณ 

๒.  พัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัด 

     ประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร 

     การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 

     ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 

     สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

๓.  พัฒนาครูใหบริหารจัดการชั้นเรียนที่สราง 

     วินัยเชิงบวก 

๔.  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     สอดคลองกับการพัฒนาการเด็ก 

 

๘๐ 

 

มฐ. ๕,๗ 



๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๕.  ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมิน   

     พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ 

     สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก 

     ผูปกครอง 

๖.  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน 

     รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด 

     ประสบการณ 

๗.  ใหครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได 

     ตลอดเวลา 

๘.  ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก 

๙.  ครูมีวุฒและความรูความสามารถในดาน 

     การศึกษาปฐมวัย 

๑๐. ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง 

     เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

๓.  ผูบริหารดีมีประสิทธิภาพ 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 

๘๐ 

 

มฐ. ๖ 

 

 

 

 



๓๙ 

 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู  และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพของ 

                เด็กอยางรอบดาน ชัดเจน จัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม 

                กฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  พัฒนาหลักสูตรเพื่อ 

     การเรียนรู 

๑.  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 

     สถานศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติได 

     อยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย 

     ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา 

     ปฐมวัย 

๓.  จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรู 

     และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา 

     ปฐมวัย 

๔.  สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความ 

     รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 

๕.  จัดส่ิงอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยาง 

     รอบดาน 

๘๐ 

 

มฐ. ๗ 

๒.  จัดหาซ้ือโสตทัศนูปกรณ 

     และครุภัณฑสนับสนุน 

     การศึกษา 

๑.  จัดส่ิงอํานวยสะดวก เพื่อพัฒนาเด็ก 

     อยางรอบดาน 

๘๐ มฐ. ๗ 

๓.  ประกันคุณภาพภายใน ๑.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 

     สถานศึกษา 

๒.  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ 

     จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา 

     คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ 

     สถานศึกษา 

๓.  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช 

     สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

๔.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

     ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

     การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 

     ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

     การศึกษาอยางตอเน่ือง 

๖.  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ 

     ประเมินคุณภาพภายใน 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ. ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 
 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  สานสัมพันธแลกเปล่ียน 

     การเรียนรู 

๑.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายใน 

     สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ 

     ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

๘๐ มฐ. ๙ 

 

๒.  กบนอกกะลา ๑.  เปนแหลงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

     ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

๘๐ มฐ. ๙ 

 

 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  วิสัยทัศน  ปรัชญา  และ  จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  สงเสริมอัตลักษณปฐมวัย ๑.  เพื่อสงเสริมใหเด็กบรรลุเปาหมาย  

     ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด 

     การศึกษา 

๒.  เพื่อใหมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

๘๐ มฐ. ๑๐ 

 

กลยุทธท่ี ๘  พัฒนาการจัดกิจกรรม  ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับใหสงูข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของ

โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  รวมมือรวมใจหางไกล 

     ยาเสพติด 

๑.  จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 

     ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

     ปฐมวัย 

๒.  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

๘๐ มฐ. ๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

บทท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาผูเรียนใหมสีุขภาพวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๘๐ ๙๕.๕๔ มฐ.๑ 

 

กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพฒันาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  รวมพลังรักษส่ิงแวดลอม ๘๐  มฐ.๒ 

๒.  เด็กดีมีคุณธรรม ๘๐  มฐ.๓ 

๓.  สืบสานวันสําคัญ ๘๐  มฐ.๓ 

 

กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดานสติปญญาสมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  หนูนอย ๑๐๘ IQ ๘๐  มฐ.๔ 

๒.  สานฝนเด็กไทยใฝรู ๘๐  มฐ.๔ 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 
กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง ครู ชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมี 

                ประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  วัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ๘๐  มฐ.๕ 

๒.  ครูดีมีประสิทธิภาพ ๘๐ ๑๐๐ มฐ.๕ 

๓.  ผูบริหารดีมีประสิทธิภาพ ๔ ๕ มฐ.๖ 

กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู  และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพของ 

                เด็กอยางรอบดาน ชัดเจน จัดสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมเด็กภายใตการประกันคุณภาพตาม 

                กฎกระทรวง 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู ๔ ๕ มฐ.๗ 

๒.  จัดหาซ้ือโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑสนับสนุน 

     การศึกษา 

๔ ๕ มฐ.๗ 

 

๓.  ประกันคุณภาพภายใน ๔ ๕ มฐ.๘ 

 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  สานสัมพันธแลกเปล่ียนการเรียนรู ๔ ๕ มฐ.๙ 

๒.  กบนอกกะลา ๔ ๕ มฐ.๙ 

 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  วิสัยทัศน  ปรัชญา  และ  จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  สงเสริมอัตลักษณปฐมวัย ๔ ๕ มฐ.๑๐ 

 



๔๓ 

 
กลยุทธท่ี ๘  พัฒนาการจัดกิจกรรม  ตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดับใหสงูข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณ

และคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

๑.  รวมมือรวมใจหางไกลยาเสพติด ๔ ๕ มฐ.๑๑ 

 

 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ดานที่  ๑  มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  

ตัวบงช้ี 

จํานวน นร./

ครู ท่ีอยูใน

ระดับ 3 ข้ึนไป 

 

จํานวน นร./

ครูทั้งหมด 

 

รอยละที่ได 

นาํหนกั 

(คะแนน) 
 

คะแนน 

ที่ได 

๑.๑   มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐาน 
๔๓๒ ๔๗๑ ๙๑.๗๒ ๑ ๐.๙๒ 

๑.๒  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ๔๗๐ ๔๗๑ ๙๙.๗๙ ๑.๕ ๑.๕๐ 

๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๔๖๗ ๔๗๑ ๙๙.๑๕ ๑.๕ ๑.๔๙ 

๑.๔  หลีกเล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  
๔๓๑ ๔๗๑ ๙๑.๕๑ ๑ ๐.๙๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๕.๕๔ ๕ ๔.๘๓ 
 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 

 - บันทึกการเจริญเติบโตดานรางกาย 

 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 

 - กิจกรรมสุขภาพอนามัย 

 - กิจกรรมอนุชนเกมส 

 - บันทึกพัฒนาการของนักเรียน 

 - กิจกรรมปฐมวัยเอ็กเซอรไซด 

 - บันทึกขอตกลง 

 - กิจกรรมรูรอดปลอดภัย 

 - กิจกรรมอภิบาลนักเรียน 

 - กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน 



๔๔ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตตามวัย  โดยมีนํ้าหนักสวนสูง

ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีทักษะการเคลื่อนไหวรางกายตามวัย สามารถดูแล

รักษาสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลีกเลียงตอภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด โดยมีการจัด

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนารางกายตามวัย เชน มีการตรวจสุขภาพ บันทึกพัฒนาการ กิจกรรม

ปฐมวัยเอ็กซเซอรไซด กิจกรรมอภิบาลนักเรียน กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมรูรอดปลอดภัย เปนตน 

 ๒. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน

รางกายสมวัย สงผลใหเด็กมีรางกายเติบโตสมวัย  มีนํ้าหนัก/สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข  มีทักษะการเคลื่อนไหว  สามารถดูแลสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงตอ

โรคและสิ่งเสพติด  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑  ในระดับ 

ดีเย่ียม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมุงสงเสริมใหเด็กพัฒนาการดานรางกายสมวัยมากย่ิงข้ึน 

วิธีการพัฒนาตอ   กิจกรรมรูรอดปลอดภัย กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสุขอนามัย กิจกรรมปฐมวัยเอ็กซ

เซอรไซด กิจกรรมอภิบาลนักเรียน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 

 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

 

ตัวบงช้ี 

จํานวน นร./ครู 

ท่ีอยูในระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

จํานวน นร./

ครูทั้งหมด 

 

รอยละที่ได 

 

นาํหนกั 

(คะแนน) 
 

คะแนน 

ที่ได 

๒.๑  ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ๔๖๙ ๔๗๑ ๙๓.๒๑ ๑ ๐.๙๓ 

๒.๒  มีความม่ันใจและกลาแสดงออก ๔๕๑ ๔๗๑ ๙๕.๗๕ ๑ ๐.๙๖ 

๒.๓  ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย ๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๔  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรัก

ธรรมชาติ 
๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๒ ๑.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๖.๙๒ ๕ ๔.๘๗ 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเด็กโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู และจัดเด็กโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดังน้ี โครงการหนูนอยคนเกง กิจกรรมอนุบาลอารทติส กิจกรรมปฐมวัยไทยหรรษา โดยมีกิจกรรมการรอง

เพลง แดนเซอร การแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอจิ๊กซอว กิจกรรมฉีกตัด

ปะกระดาษ กิจกรรมการปนดินนํ้ามัน กิจกรรมการวาดภาพจากคอมพิวเตอร กิจกรรมตอเติมรูปภาพใหสมบูรณ 

กิจกรรมแขงขันคําศัพทภาษาอังกฤษ (Vocabulary) กิจกรรมการแขงขันแบบรูป (Pattern) กิจกรรมคนเกงนอก

โรงเรียน 

 

 



๔๕ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนาโรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานอารมณและ

จิตใจจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูประจําวันและจัดทําโครงการหนูนอยคนเกงข้ึน โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมี

ความราเริงแจมใส สนุกสนาน มีความรูสึกที่ดีตอตนเองเชน กิจกรรมการประกวดรองเพลง แดนเซอร สงเสริมใหมี

ความมั่นใจกลาแสดงออก มีกิจกรรมแขงขันเลานิทาน การวาดภาพระบายสี การปนดินนํ้ามันการตอเติมภาพ ซึ่ง

กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีชวยทําใหเด็กรูจักที่จะควบคุมอารมณตนเองไดตามวัยและยังมีกิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษ 

การวาดภาพจากคอมพิวเตอร การตอบล็อกสรางสรรค การเลนการละเลนไทยตาง ๆ  ที่ชวยสงเสริมและพัฒนาเด็ก

ใหรูจักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาตินอกจากน้ัน โรงเรียนยังสงเสริมใหเด็กที่มีความสามารถ

เกิดความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออกมากข้ึนโดยจัดสงออกไปแขงขันทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนรูภายนอก 

 ๒. ผลการพัฒนา  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาเด็กสงผลใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุชนศึกษา มีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจ 

กลาแสดงออกรูจักควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย มีความช่ืนชมศิลปะ ดนตรี เคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาติไดอยางเหมาะสมตามวัย 

 ๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสงเสริมและพัฒนาเด็กใหรูจักควบคุมอารมณตนเองรูจักรักธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

เห็นความสําคัญของธรรมชาติรอบตัวมากข้ึนโดยใหมีการประเมินผลพัฒนาการอยางตอเน่ือง 

 

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

จํานวน นร./ครู ท่ีอยูในระดับ 3 ข้ึนไป 

จํานวน นร./

ครู ที่อยูใน

ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

 

จํานวน นร./

ครูทั้งหมด 

 

 

รอยละที่ได 

 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๑  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม

ครูอาจารย 
๔๓๑ ๔๗๑ ๙๑.๕๑ ๒ ๑.๘๓ 

๓.๒  มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 

๓.๓  เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๔๕๑ ๔๗๑ ๙๕.๗๕ ๑ ๐.๙๖ 

๓.๔  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน

นับถือ 
๔๗๐ ๔๗๑ ๙๙.๗๙ ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๙๖.๖๐ ๕ ๔.๘๒ 

 

 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

 - กิจกรรมสารวัตรนอย 

 - กิจกรรมหนูนอยรักระเบียบ 

 - กิจกรรมงามอยางไทย 

 - บันทึกมารยาทงาม 

 - บันทึกขอตกลง 

 - กิจกรรมเด็กดีศรีอนุชน 



๔๖ 

 
  - บันทึกเด็กเก็บของไดสงคืนคร ู

 - กิจกรรมหนูนอยนักออมทรพัย 

 - บันทึกหนูนอยนักออมทรัพย 

 - กิจกรรมนิทานคุณธรรม 

 - กิจกรรมอนุชนเกมส 

 - กิจกรรมลอยกระทง 

 - กิจกรรมเขาพรรษา 

 - กิจกรรมครสิตมาส 

 - กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

 - กิจกรรมวันแม 

 - กิจกรรมวันไหวคร ู

 - บันทึกพัฒนาการนักเรียน 

 ๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมุงเนนการสรางลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย โดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม 

ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได และประพฤติ

ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี โดยยึดหลักประชาธิปไตย 

 ๒. ผลการพัฒนา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู/จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมให

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย สงผลใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางาน

รวมกับผูอื่นได และประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี 

ตามแบบหลักประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับ ดีเย่ียม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  โรงเรียนมุงเนนสงเสริมใหมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย ใหมากย่ิงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

ตัวบงช้ี 

จํานวน นร./ครู 

ที่อยูในระดับ 3 

ข้ึนไป 

จํานวน นร./ครู

ทั้งหมด 

รอยละที่ได 

 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

๔.๑  สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และ

รักการเรียนรู 
๔๖๑ ๔๗๑ ๙๗.๘๘ ๑ ๐.๙๘ 

๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ที่เกิด

จากประสบการณการเรียนรู 
๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 

๔.๓  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔๗๐ ๔๗๑ ๙๙.๗๙ ๑ ๑.๐๐ 

๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 

๔.๕  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ๔๖๘ ๔๗๑ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๙.๑๕ ๕ ๔.๙๕ 



๔๗ 

 
รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเด็กโดยจัดการเรียนรูตามโครงการ /

กิจกรรม โครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู กิจกรรมอาชีพในฝน กิจกรรมปฐมวัยใฝรู กิจกรรมบัณฑิตนอย โครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรมคณิตศาสตร โครงการ Project Approach 

 ๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานสติปญญา

ตามโครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู และโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ซึ่งจะชวยใหเด็กมีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รูจักซักถามและหาคําตอบดวยตนเอง ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เบื้องตน การเรียนรูตามโครงการ Project Approach จะชวยใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญาอยาง

หลากหลาย และยังสงเสริมใหเด็กไดมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตอีกดวย 

 ๒. ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กให

สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางต้ังใจและรักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ตลอดจนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

 ๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะและพัฒนา

ขบวนการคิดวิเคราะหกับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีการติดตามการจัดกิจกรรม

และประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
 

ดานที่  ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   

มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบงช้ี 

จํานวน นร./

ครู ที่อยูใน

ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน นร./

ครูทั้งหมด 

รอยละที่ได 

 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

๕.๑  ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ

การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๒  ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๓  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๔  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลอง

กับพัฒนาการของเด็ก 
๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๕  ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ

ของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล

พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

 

๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 



๔๘ 

 

ตัวบงช้ี 

จํานวน นร./

ครู ที่อยูใน

ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

จํานวน นร./

ครูทั้งหมด 

รอยละที่ได 

 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน

รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด

ประสบการณ 

๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน

รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด

ประสบการณ 

๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัย 
๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใช

ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 
  ๑๐๐ ๒๐ ๒๐ 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 งานบุคคลไดจัดทําโครงการครูดีมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู มีก ารพัฒนา

หลักสูตร สื่อสรางสรรค นิเทศการจัดกิจกรรม ตารางบันทึกการสงแผนการจัดประสบการณ ตารางบันทึกการสง

พัฒนาการ 4 ดาน โครงการรวมพลังรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมหองเรียนสะอาด โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

หนูนอยรักระเบียบ โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก โครงการกบนอกกะลา โครงการเด็กมีพัฒนาการ 

โครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบสํารวจวุฒิครูระดับปฐมวัย 

 ๑.  วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาไดจัดทําโครงการที่สงเสริมครูใหปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  โดยได

จัดทําโครงการครูดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดสนับสนุนและจัดใหครูเขารับการอบรมถึงระบบการทํางานเปนทีม การ

อบรมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ แบบบูรณาการ เพื่อนํามาใชกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก อยางเหมาะสมตามวัยและสัมพันธกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดานการ

บริหารจัดการช้ันเรียนที่สรางวินัยเชิงเชิงบวก มีการจัดทํากิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมครู กิจกรรมการจัดทําสื่อ

นวัตกรรม  เพื่อใชในการจัดกิจกรรมมีการจัดทําโครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการ จัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก จัดทํากิจกรรมหองเรียนสะอาดและเพื่อใหครูไดมีปฏิ สัมพันธที่ดีกับ

ผูปกครอง จึงไดจัดทําโครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมชวยเหลือนักเรียนและมีการจัดสํารวจ

ความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัยของครูทุก ๆ ป  โดยอยูในความควบคุมดูแลของผูบริหาร 

 ๒.  ผลการพัฒนา จากการที่ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการอบรมครูดานตาง ๆ แลวครู

สามารถจัดทําหนวยการเรียนรูการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมประจําวัน การจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จนเปนที่ยอมรับของเด็ก ผูปกครองและชุมชน จน

มีผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับ ดีเย่ียม 



๔๙ 

 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนเตรียมวางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาครูในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของครูในการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและบรรลเุปาหมาย

ของหลักสูตร โดยจัดสงครูเขาอบรมในการใชภาษาสื่อสารรองรับการเรียนรูแบบประชาคมอาเซียน 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

๖.๑  ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๕ ๓ ๓ 

๖.๒  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด

ริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๕ ๓ ๓ 

๖.๓  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ

ใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน

คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๕  ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ 
๕ ๓ ๓ 

๖.๖  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ

และเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๗  เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ดีเย่ียม ๒๐ ๒๐ 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมเชิดชู ผูนําดีมีคุณธรรมและกิจกรรมสงเสริมการบริหารและจัด

การศึกษา เพื่อใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๑. วิธีการพัฒนา จัดทําโครงการผูบริหารดีมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม เชิดชูผูนําดีมีคุณธรรมและ

กิจกรรมสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.  ผลการพัฒนา 

  ผูบริหารมีความรูความเขาใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการและจดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย

บริหารงานแบบมีสวนรวมและนําขอมูลมาปรับมองคุณภาพในการศึกษา บริหารงานใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนา สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสการจัดการศึกษา เต็ม

ศักยภาพเต็มเวลา เปนที่พอใจของ เด็ก ผูปกครองและชุมชน 

  ๓.  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อยกระดับความสามารถในการ

จัดการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเปนระบบ 



๕๐ 

 
มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕ ๙๒.๐๐ ๓.๖๘ 

๗.๒  มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย

ตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๕ ๘๖.๐๐ ๓.๔๔ 

๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ

ความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๘๖.๐๐ ๓.๔๔ 

๗.๔  สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือ

กับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
๕ ๘๔.๐๐ ๓.๓๖ 

๗.๕  จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยาง

รอบดาน 
๕ ๘๙.๐๐ ๓.๕๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ดีเย่ียม ๘๗.๔๐ ๑๗.๔๘ 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 ๑. โครงการพัฒนาหลกัสูตรเพือ่การเรียนรู 

 - กิจกรรมสือ่สรางสรรคนวัตกรรมล้ําสมัย 

 - กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมคร ู

 - กิจกรรมสงเสรมิความเขาใจหลักการจัดการศึกษา 

 - กิจกรรมสํารวจและแสวงหาความรวมมอืกับชุมชน 

 - แบบประเมินผลการใชแผนการจัดประสบการณ 

 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 

 - ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 

 - แผนปฏิบัติการประจําป 

 - กิจกรรมจัดหาซื้อโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑสนับสนุนการศึกษา 

 - กิจกรรมคลีนิคตรวจซอมบํารงุ 

 ๑.  วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กใหมีรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดยมีการจัดทํา

หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษากํากับ ติดตามประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก จัดทําแผนปฏิบัติงาน

และปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มีการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาและสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจ

หลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมเชน 

กิจกรรมเสริมประสบการณและมีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กหรือผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูให



๕๑ 

 
คณะกรรมการและผูปกครองไดรับทราบทุก ๆ ภาคเรียน มีการทํากิจกรรมที่ใหผูปกครองมีสวนรวมหลาย ๆ 

กิจกรรมเชน กิจกรรมวันพอ วันแม วันปฐมนิเทศผูปกครอง กิจกรรมสงความสุขวันคริสตมาส/ปใหม เปนกิจกรรม

เสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินและ

โรงเรียนยังไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดานเชน จัดใหมีมุมประสบการณในการ

เรียนรูในหองเรียนมีอุปกรณของเลนของใช ทั้งสวนตัวและสวนรวมอยางเพียงพอ มีการเช็ดทําความสะอาด ฆาเช้ือ

โรคเปนประจํา มีมุมหนังสือนิทานเพียงพอ เหมาะสมกับวัย ภายนอกหองเรียนจัดใหมีเครื่องเลนที่เหมาะสม 

ปลอดภัย มีสนามที่เหมาะกับพัฒนาดานรางกายและการเคลื่อนไหว จัดใหมีพื้นที่สําหรับทําความสะอาดรางกาย 

พรอมอุปกรณที่จําเปนสําหรับเด็ก และยังจัดใหมีมุมพยาบาลเพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตน 

 ๒.  ผลการพัฒนา 

  จากแนวทางการจัดการศึกษาทําใหโรงเรียนมีหลีกสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นําสูการปฏิบัติและมีระบบ

กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักรูและเขาใจถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมีกิจกรรมการสราง

ความสัมพันธการมีสวนรวมกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน แลวโรงเรียนยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยในการ

พัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเย่ียม 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษาใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและเทคโนโลยียุคปจจุบันเพื่อจะไดจัดกิจกรรมให

เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กในสังคมปจจุบันใหมากข้ึน 

 

มาตรฐานท่ี  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได น้ําหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

๘.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 

       สถานศึกษา 
๕ ๘๖.๐๐ ๐.๘๖ 

๘.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 

      การศึกษาของสถานศึกษาที่ 
๕ ๘๓.๐๐ ๐.๘๓ 

๘.๓  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน 

       การบริหารจัดการ 
๕ ๘๒.๐๐ ๐.๘๒ 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

       คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

       สถานศึกษา 

๓ ๘๔.๐๐ ๐.๔๒ 

๘.๕  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 

        ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        อยางตอเน่ือง 

๓ ๘๔.๐๐ ๐.๔๒ 

๘.๖  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน 

       คุณภาพภายใน 
๕ ๘๓.๐๐ ๐.๘๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีมาก ๘๓.๖๗ ๔.๑๘ 
 

 

 

 



๕๒ 

 
รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 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. ผลการพัฒนา  จากการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาชวยให

สถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานเปนระบบ เหมาะสม และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดี

เย่ียม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  โรงเรียนควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหมี

ความทันสมัยมากข้ึน 

 

ดานที่  ๓  มาตรฐานดานคณุภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได น้ําหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

๙.๑  เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
๔ ๘๒.๐๐ ๒.๐๕ 

๙.๒   มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 

๔ ๘๑.๙๓ ๒.๐๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีมาก ๕ ๔.๑๐ 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการกบนอกกะลา โครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง กิจกรรม

เครือขายผูปกครอง กิจกรรมจัดบอรดขาวสาร กิจกรรมสรางสัมพันธสูชุมชน กิจกรรมวารสารรายป โครงการ 

Project Approach  แจงกิจกรรมประจําเดือน กิจกรรมอาชีพในฝน 



๕๓ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีข้ันตอนการดําเนินงานสรางสงเสริม ชวยเหลือสนับสนุนใหมีกระบวนการที่

เกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอแม ผูปกครอง เกิดการเรียนรูโดยผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ แหลงเรียนรู มีการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั่วบุคลาการในสถานศึกษา ชุมชน พอแม

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 ๒. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการให ชุมชน พอแมผูปกครองมา

ถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอแม ผูปกครอง ไดรับความรู

จากกิจกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศแหลงเรียนรู 

 ๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนจะตองพัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู และมีการใหชุมชน พอแม 

ผูปกครองและนักเรียน มาคนควาหาความรูไดภายในโรงเรียนไดแก การใชหองสมุดของโรงเรียน ติดต้ังสัญญาณ 

wifi ใหกับเด็กผูปกครองเขามาใชไดภายในโรงเรียน (สัญญาณ wifi มาไมถึงบริเวณอาคารปฐมวัย) ควรมีการอบรม

ใหความรูกับผูปกครองในเรื่องที่มีสาระสําคัญที่มีประโยชนตอเด็กและผูปกครองชุมชน 
 

 

ดานที่  ๔ มาตรฐานดานอตัลกัษณของสถานศกึษา  

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา 

                    ปฐมวัย 

 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 - กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 

 - กิจกรรมถวายเกียรติแดแมพระ 

 - กิจกรรมรวมพิธีกรรมทางศาสนา 

 - บริจาคสิง่ของผูดอยโอกาส 

 - กิจกรรมวจนพิธีกรรมปดปการศึกษา 

 - กิจกรรมฉลองโบสถแมพระประจักรเมอืงลูรดโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 - โครงการสงเสริมเอกลกัษณ 

 ๑.  วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยมีการสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมอัตลักษณสถานศึกษา 

ตามหลักของพระคริสตธรรม ประเพณีไทยเพื่อเปนคุณธรรมในการกําหนดทิศทางการเรียนรู ปลูกฝงใหเด็กมี

ตัวบงช้ี ระดับที่ได น้ําหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

๑๐.๑จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม 

       เปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการ  

       จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๒.๕๘ 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๕ ๒ ๑.๗๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีเย่ียม ๕ ๔.๓๐ 



๕๔ 

 
คุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน นํ้าใจสูสังคม พัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สามารถนําปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน 

 ๒.  ผลการพัฒนา ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง นําความรูที่ไดรับ

ไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย มีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เด็ก ๆ มีความเช่ือความรัก ความไว ใจ ในสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิที่ตนนับถือ มีความเช่ือวาเปนเด็กดีพระจะรักและคุมครอง มีคุณธรรม จริยธรรมตอตนเองและผูอื่น 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดและการจัดการวางแผนเปาหมายการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับวัยและจัดแหลงเรียนรูใหเด็กไดรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง 

 

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได น้ําหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 

๑๑.๑จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 

        ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

        ปฐมวัย 

๑๐๐ ๓ ๓ 

๑๑.๒ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๙๑.๕๐ ๒ ๑.๘๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ดีเย่ียม ๕ ๔.๘๓ 
 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการนิทานเสริมประสบการณกบัพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 - จัดหาและคัดเลือกหนังสือเสรมิประสบการณ 

 - จัดทําทะเบียนหนังสือแยกตามระดับช้ัน 

 - จัดใหเด็กไดมีการยืมหนังสอืนิทาน 

 - จัดสํารวจและซอมแซม 

 ๑.  วิธีการพัฒนา สงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยการ

กําหนดแนวทางพัฒนา รวมกันช้ีแนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัด

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยสถานศึกษา พอ แม ผูปกครอง ชุมชน และสังคมมี

สวนรวมในการกําหนดมาตรการการสงเสริมและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหการรับรอง 

 ๒.  ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหา

ความรู รักการอาน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ  

ดีเย่ียม 

 ๓.  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการสมวัย รักการเรียนรู  มีทักษะในการแสวงหา

ความรู รูจักรักการอาน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง สามารถจินตนาการตอเน่ืองจากการอานและ

สื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสมกับวัย  
 



๕๕ 

 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย    

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐   

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  ๕ ๔.๘๓ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ๕ ๔.๘๗ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๓  เด็กมีพฒันาการดานสังคม ๕ ๔.๘๒ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ๕ ๔.๙๕ ๕ 

ดานท่ี ๒  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   ๖๕   

มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด 

                   ประสิทธิพล 
๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพและ 

                   เกิดประสิทธิผล 
๒๐ ๒๐.๐๐ ๕ 

มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๗.๔๘ ๔ 

มาตรฐานท่ี  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที ่

                    กําหนดในกฎกระทรวง 
๔ ๔.๑๘ ๔ 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  ๕   

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน 

                   สังคมแหงการเรียนรู 
๕ ๔.๑ ๔ 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   ๕   

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน  

                    และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๔.๓๐ ๕ 

ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   ๕   

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู 

                     การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 
๕ ๔.๘๓ ๕ 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๕.๕๙ ๑๐๐ 

  ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 
๔. ผลการจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่ ๒  (ช้ันอนุบาลปที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       

ที่ประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

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 

(ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา 

(นอกเหนือจากตัวช้ีวัดตามเกณฑมาตรฐาน) 
 

๑.  จุดเดนของสถานศึกษา   

จุดเดนของสถานศึกษา   

ดานครู 

          จัดกิจกรรมที่มปีระสิทธิภาพสงผลตอพฒันาการผูเรียน 

          ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 

          สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

          รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพฒันาคุณภาพอยางมีระบบ 

          วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรบัพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน 

          ประเมินพัฒนาการผูเรียนตามสภาพจรงิ 

          จัดกิจกรรมทีส่งเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพฒันาเด็ก 

          ดูแล เอาใจใส ผูเรียนทั่วถึง 

          นํากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช 

          พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 

          มีประสบการณในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

          มีการทํางานรวมกันเปนทมี 

          มีความรู ความสามารถ ตรงกบังานที่รบัผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการสอน 

          มีความรูเขาใจ/ทักษะเกี่ยวกบัการพัฒนาเด็กที่มคีวามตองการพเิศษเปนอยางดี 

          มีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ 

          มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ 

          เปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน 

          พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ 

          มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน 

ดานผูบริหาร 

          มีความรูเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการพฒันาเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนอยางดี 

          มีประสบการณในการเรียนการสอน 

          สงเสรมิการทํางานเปนทมี 

          มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ทั้งดานวิชาการ และการบรหิาร 

          ไดรับรางวัลผูบรหิารดีเดน 

          ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

          มีความคิดริเริ่ม/สรางสรรค 

          มีคุณธรรม จริยธรรม 

          มีมนุษยสัมพันธดี 



๕๘ 

 
จุดเดนของสถานศึกษา   

          สรางขวัญและกําลงัใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน 

          ตระหนักและสงเสรมิใหคร ูปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

          สงเสรมิ สนับสนุน การพฒันาความสามารถของครู 

          บริหารงานโดยใชหลักการมสีวนรวม/กระจายอาํนาจ 

          บริหารงานบุคคลและงบประมาณไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

          มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

          มีความเปนประชาธิปไตย 

          ตระหนักถึงการพฒันาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ดานผูเรียน 

          ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

          มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 

          มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญู 

          มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย 

          มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 

          ใชทรัพยากรอยางคุมคา/ประหยัด 

          ทานอาหารมีประโยชน/มีสุขลักษณะที่ดี 

          มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

          ทําช่ือเสียงใหกับโรงเรียนดานวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 

          สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ช่ืนชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

          มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

          เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิง่เสพติด 

          ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมกีารพฒันาข้ึน 

          มีความรูทักษะเบื้องตน มีทักษะในการทํางาน 

          มีทักษะการวิเคราะห/การสื่อความ 

          มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

          รูจักการเปนผูนําและผูตาม/ทํางานรวมกบัผูอื่นได/ทํางานเปนทีม 

          กระตือรือรน/ใฝรูใฝเรียน/รักการอาน 

          มีทักษะการใชกลามเน้ือ/ประสาทสมัผสั/มิติสัมพันธ 

          มีอิสระในการนําเสนองานของตนเอง/กลาแสดงออก 

ดานสถานศึกษา 

          ระบบการบรหิารจัดการดี/พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 

          การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได 

          จัดองคกร/โครงสรางการบรหิารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 

          เปดการเรียนการสอนในระดับทีสู่งข้ึน 



๕๙ 

 
จุดเดนของสถานศึกษา   

          มีทุนการศึกษา 

          มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป 

          มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจบุัน 

          มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย 

          สงเสรมิความสัมพันธและความรวมมอืกับชุมชน 

          สงเสรมิใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 

          ใหความสําคัญและเขารวมในกจิกรรมดานศาสนสัมพันธกบัทุกศาสนา 

          ไดรับความรวมมือ/ยอมรบั/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานในชุมชนเปนอยางดี 

          ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ 

          การเรียนการสอนเหมาะสมกับพฒันาการ/ความตองการของผูเรียน 

          นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบรูณาการเรียนการสอน 

          สงเสรมิ/จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่หมาะกบัศักยภาพและความตองการของผูเรียน 

          จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 

          จัดกิจกรรมทีส่รางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน 

          สงเสรมิทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม 

          มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพผูเรียน 

          มีทรัพยากร ปจจัยทีเ่อื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย 

          มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 

          วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานทีม่ีประสทิธิภาพ 

          มีการวัดประเมินผลตามสภาพจรงิ 

          จัดหลักสูตรทองถ่ิน 

          มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา 

          มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี 

          มีสื่อเทคโนโลยีที่เอือ้ตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 

          มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรทีม่ีอุปกรณครบถวนตรงตามหลักสูตร 

          หองเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอรที่ตอ LAN และ ม ี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 

          พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนําผลการประเมนิมาใชพัฒนาผูเรียน 

          นําผลการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติจริง 

          เนนการจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายในใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

          จัดครูใหตรงสาขาวิชา 

          ปลูกฝงใหครูรกังาน ลดการเขา-ออกของคร ู

ดานผูบริหาร 

          จัดบุคลากรใหสอดคลองกบัแนวทางการพัฒนาผูเรียน 

          บุคลากรและผูบริหารขาดความเขาในการปฏิรูปการศึกษา 

ดานผูเรียน 

          ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใชทรพัยากรอยางมีประสทิธิภาพ 

          รูจักคุณคาอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 

          การรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน 

          การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต/หองสมุด/แหลงเรียนรูตางๆ 

          ทักษะในการแสวงหาความรู/การสังเกต/สํารวจ/เช่ือมโยง 

          การทํางานรวมกับผูอื่น 

          ความอดทน อดกลั้น/ทํางานจนสําเรจ็ 

          พัฒนาทักษะในดานอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุมสาระ 

          การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสรางสรรค/จินตนาการ 

          พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห 

ดานสถานศึกษา 

          พัฒนาขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน/การจัดระบบขอมลูสารสนเทศ 

          สงเสรมิใหครจูัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน 

          พัฒนาใหมีครูแกนนําและครูตนแบบ 

          การจัดกิจกรรมที่กระตุนการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค/แกปญหา/ตัดสินใจ 

          สงเสรมิการพัฒนาดานจิตสาธารณะ 

 

 

 



๖๑ 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ดานครู 

          ครูผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนดวยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหกบัผูเรียน 

          ครูผูสอนไดรับการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 

          สงเสรมิการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของคร ู

          พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

ดานผูบริหาร 

          มีการวางระบบและระเบียบสําหรับการบรหิารงานอยางเหมาะสม 

          สงเสรมิใหทํางานเปนทีม 

ดานผูเรียน 

          ผูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตอหนาที ่

          จัดกิจกรรมสงเสรมิ ปลกูจิตสํานึก ใหผูเรียน เหน็คุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร 

          ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด 

          รูพิษภัยและหางไกลจากยาเสพติด 

          ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

          พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี 

          มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค จิตสํานึกที่ดี 

          รักความเปนไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบรอย/มีมารยาท 

          รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

          ฝกผูเรียนใหกลาคิด กลาแสดงออก 

          พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝรู/มีความกระตือรือรน 

          การอยูรวมกับผูอื่น/พึ่งพาตนเองได 

          ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม 

          ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนข้ันเปนตอน 

          ฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม 

          สงเสรมิความรัก สามัคคี 

          การออกกําลังกาย 

          จัดกิจกรรมสงเสรมิ/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผูเรียน 

          พัฒนาทักษะการพูด/อาน/เขียน 

          สงเสรมิใหผูเรียนมีทกัษะการคิด/การแกปญหา/สามารถตัดสินใจได 

          สังเคราะห วิเคราะห อธิบายเหตุการณ ได 

          ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึนทกุกลุมสาระการเรียนรู 

          มีผลสัมฤทธ์ิสูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางดี 

          สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากข้ึน 



๖๒ 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

          ผูเรียนทุกคนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกหองเรยีน 

          พัฒนาผูเรียนดานศิลปะ ดนตร ีกีฬา/ใหผูเรียนรวมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

ดานสถานศึกษา 

          วางแผนพัฒนาผูเรียนใหครอบคลมุพัฒนาการทกุดาน 

          การบริหารโครงการ กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง 

          ประเมินผลการปฏิบัติงานกอน/ระหวาง/หลงั การดําเนินงาน 

          นําระบบประกันคุณภาพมาใชในการบริหาร 

          มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 

          พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

          นําเทคโนโลยีมาใชกับการจัดการศึกษาในโรงเรยีน 

          มีสัมพันธที่ดีกับชุมชน/ผูปกครอง/ผูเรียน/คร ู

          จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม/ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

          ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาใหทั่วถึง 

          สงเสรมิกิจกรรมทัศนศึกษา 

          สงเสรมิดานจิตสาธารณะ 

          ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          นํานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 

          พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

          พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

          ประเมินผลการใชหลกัสูตรสถานศึกษา 

          นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพผูเรียน 

          จัดหาหนังสือใหเพียงพอตอความตองการของบคุลากรและผูเรียน 

          พัฒนาครู/สนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 

          สงเสรมิการรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน 

          พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เอื้อตอการเรียนรู 

          ปรับปรงุหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน 

          พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส/จัดหาหนังสอื/สือ่เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

          เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานสําหรับกลุมสาระที่เนนการปฏิบัติ 

          ปรับปรงุอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม ไมใหทรุดโทรม 

          สงเสรมิการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

 



๖๓ 

 
๔.  ความตองการความชวยเหลือ  

ความตองการความชวยเหลือ 

ดานครู 

          เอกสาร คูมือเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

          ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเน่ือง 

          ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 

          ครูไมจบปริญญาตร/ีไมตรงสาขาที่สอน 

ดานผูบริหาร 

          การแนะนําแนวทางบริหารหลักสูตร/บรหิารจัดการที่ดี 

          สงเสรมิใหความรู/อบรมใหแกผูบรหิาร 

          การสงเสริมและสรางขวัญกําลงัใจบุคลากร 

ดานผูเรียน 

          การฝกฝนดานการคิด 

          การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พฒันาการชากวาผูอื่น 

          การชวยเหลือผูอื่น/ความมีนํ้าใจ 

          ใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบ/ใชของอยางมีคุณคา/ประหยัด 

ดานสถานศึกษา 

          การขาดบุคลากรที่มีความรูตรงตามวิชาที่สอน/ฝายสนับสนุนการสอน 

          การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
สวนที่  ๔  ภาคผนวก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 
 

คําส่ังโรงเรียนอนุชนศึกษา 

ที่    23/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป  

โรงเรียนอนุชนศึกษา  ประจําปการศึกษา  2559 
 

  

เพื่อใหการดําเนินการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตาม

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนดและเปนไปตามระบบและกระบวนการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงขอแตงตัง้

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุชนศึกษา  มีรายนามและหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1.  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําป 

 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน 

 นางศิริพร ภูแสนสะอาด หัวหนางานนโยบายและแผน   รองประธาน 

 นายเอกราช สมบูรณ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ   กรรมการ  

 นางสุพรรณา สัจจเสนีย หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

นางนุจรี พันจริต หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 

นางรินดา อ๊ึงพานิช 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 

มีหนาที ่

 จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับระบบการ

บริหารงานโรงเรียนและกฎกระทรวง 

 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและแผนปฏิบัติการ

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 เด็กมีพัฒนาการดานสงัคม 

 ผูรับผิดชอบ   นางสาวธัญกมล  บวรสืบบุญ 

มาตรฐานที่  4 เด็กมีพัฒนาการดานสตปิญญา 

 ผูรับผิดชอบ   นางวรรณี  พุทธราราม, นางนพรัตน  บุญเฟอง 

มาตรฐานที่  5 ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธภิาพและเกดิประสิทธิผล 

  ผูรับผิดชอบ   นางเพ็ญณี  รุงเชา, นางสาวพิมพนิภา  กฤติธนาเดช 

มาตรฐานที่  6 ผูบริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกดิประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบ   นางแสงหลา  อัศวบัญญัติกุล 

มาตรฐานที่  7 แนวการจดัการศกึษา 

  ผูรับผิดชอบ   นางประทุม  ศิรริักวงษา 

มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ผูรับผิดชอบ   นางประทุม  ศิรริักวงษา   

มาตรฐานที่  9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปนสังคม 

 ผูรับผิดชอบ   นางปราณี  อุนโรจน 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจดุเนนของการศกึษาปฐมวัย 

 ผูรับผิดชอบ   นางรัตนา  พรศิริกาญจน 

มาตรฐานที่  11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศกึษาเพ่ือยกระดบัคุณภาพใหสูงขึ้น 

 ผูรับผิดชอบ   นางวรรณี  พุทธาราม, นางสาวพูนรัตน  สวัสดี 

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1 ผูเรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสนุทรียภาพ 

 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 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

 ผูรับผิดชอบ   นางสาวนันทนา  ยศอินทร, นางเพียงใจ  มงคล 

มาตรฐานที่  4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคดิสรางสรรคตัดสนิใจแกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุสมผล 

 ผูรับผิดชอบ   นางวันทนี  พฤกษธาราธิกูล, นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ 

มาตรฐานที่  5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร 

 ผูรับผิดชอบ   นางสาวอุษา  บุญทอง, นางสาววนิดา  สายมี 

 



๖๗ 

 
มาตรฐานที่  6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดตีออาชีพสจุริต 

 ผูรับผิดชอบ   นางเสาวดี  โพธ์ิงาม, นางกาญจนา  เพ็ชรแกว 

มาตรฐานที่  7 ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธภิาพเกดิประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบ  นางสาวสุพาภรณ  มีกุศล, นางสายพิณ  อินทปทม 

มาตรฐานที่  8 ผูบริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธภิาพ และเกดิประสิทธผิล 

 ผูรับผิดชอบ   นางอังสณา  ตันอราม, นางสาวลภัสรดา  บุตรเนียม 

มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏบิตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธภิาพ 

                       และเกิดประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบ   นางธัญญานี  ศิริรัตน, นางสาวภัทรวดี  สารสุวรรณ, นางสาวจุฑามาศ  อุนใจ,  

นางสาวนันทิยา ทองเครือ, นางสาววิลาวรรณ ฉัตรนิมิต,นายพัทพงษ เทียนทอง,นายกฤษฎา พรหมมาบุญ 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

 ผูรับผิดชอบ   นางขนิษฐา  สมบูรณ, นางสาวกัลยาวีร  อัครโชติธนินท 

มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม 

 ผูรับผิดชอบ   นางสุรีรัตน  พึ่งพิน, นางเฉลียว  อัครรุงเรืองกิจ 

มาตรฐานที่  12 สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ผูรับผิดชอบ   นางนภาลัย  มนตคลํ้า 

มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนนุ ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 ผูรับผิดชอบ   นางสาวสิริกันยา  ภูธงทอง, นางวัชรี  อรุณทอง  

มาตรฐานที่  14 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีก่ําหนด 

 ผูรับผิดชอบ   นางจิญาภร  ขันทวี, นางสาวศรุตยา  เอกวรรณัง 

นายปญญา  มนตคลํ้า, นางสาวอชิรญาณ  พวงเขียว 

มาตรฐานที่  15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ  

                        คุณภาพสูงขึ้น 

 ผูรับผิดชอบ   นางสาวศันสนีย  มงคลมะไฟ, นางสาวกรรณรส  วันเพ็ญ   

 นางอรพิณท   ปอมอรินทร ตัวแทนผูปกครอง กรรมการ 

 นางฐิติรัต   กิจสวัสดิ์ ตัวแทนชุมชน กรรมการ 

 บาทหลวงไพยง   มนิราช ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 

มีหนาที ่

 ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาชาติหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ 

 นําเสนอผลการวิเคราะหใหคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและ

ประกาศใชเปนมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.2  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน 

นางศิริพร ภูแสนสะอาด หัวหนางานนโยบายและแผน   รองประธาน 

นายเอกราช สมบูรณ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ   กรรมการ  

นางสุพรรณา สัจจเสนีย หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

นางนุจรี พันจริต หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 

 



๖๘ 

 
นางรินดา อ๊ึงพานิช 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 
 

มีหนาที ่

 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 อ๊ึงพานิช 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 
 

มีหนาที ่

 จัดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบแนวทางการ

ประเมินและจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 

 



๖๙ 

 
 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษาใหคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มกําลัง ความสามารถ และรวมมือกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามวัตถุประสงคที่วางไว  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  
    
 

ส่ัง ณ  วันที่  16  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559 

 
 

(บาทหลวงมงคล    จันทรสุขสันต) 
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

โรงเรียนอนุชนศึกษา 

 


