รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียน อนุบาลสุดารักษ์บางเขน
เลขที่ 2/550 แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
รหัสสถานศึกษา 10100501
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย นั บ เป็ น ระดั บ การศึ ก ษาที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวด
ในการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน
เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย โดยเฉพาะ
และได้ จั ด การศึ ก ษามาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2500 ตลอดระยะเวลา 62 ปี โรงเรียนได้มีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า คื อ
การติดตาม ประเมินผลการดาเนินการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะมี ค วามช านาญ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
มุ่งประโยชน์แก่องค์กร ปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจ าปี ฉ บั บ นี้ จึ ง เป็ น ส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล
ที่สาคัญ ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีอ งค์ประกอบ 2
ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ช่วยให้โรงเรียนได้มองเห็น
ปัญหา ข้อ บกพร่อง สามารถวางแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาได้อย่างถูก ต้อง มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน
พฤษภาคม 2563
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน รหัส 10100501 ที่ตั้ง 2/550 ซอยพหลโยธิน 40
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์ 02-561-2966 และ 02-561-1492 โทรสาร 02-940-1551
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พฤษภาคม 2532 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3 จานวนนักเรียนที่รับได้ 560 คน จานวน
นักเรียนปัจจุบัน 194 คน (รวมเตรียมอนุบาล) จานวนบุคลากรในโรงเรียน 33 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในทุกด้าน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.2 การประเมินผลสาเร็จของโครงการ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเปูาหมายของโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80
2.3 บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ เป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ
2.4 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแก่หน่วยงาน องค์กรและโรงเรียนต่างๆ
2.5 โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.6 โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องการการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
2.7 เป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองให้ความนิยมในการสมัครเข้าเรียน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร ให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีคงระดับเดิมหรือดีกว่าเดิม
โรงเรียนจะมีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2563-2567 โดยนา
ข้อที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ไปเป็นประเด็นในการวางแผนพัฒนาต่อไป โดยมีแผนปฏิบัติ
งานดังนี้
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3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
3.1.1 จัดโครงการสร้างการบริหารงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ
3.1.2 จัดหา หรือค้นหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านบุคคล เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา เพิ่มเติม ต่อเนื่อง
3.1.3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางในการดาเนินงานของ
โรงเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพครู
3.2.1 พัฒนาความรู้และทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
3.2.2 เน้นการพัฒนาศักยภาพครูแบบองค์รวมต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาความสามารถ ควบคู่ไป
กับคุณธรรมและ คุณภาพชีวิต
3.2.3 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากกัน ด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
3.3.1 การวางแผนระบบการประกันคุณภาพโดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในกระบวนการ และปฏิบัติงาน
อย่างประสานสัมพันธ์กัน โดยการแบ่งและมอบหมายงานรับผิดชอบที่ชัดเจน จัดทาประเด็นพิจารณา และ
ประเด็นคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้มีรายละเอียดเป็นที่เข้าใจของทุกฝุาย ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจและติดตามประเมิน
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
การส่ง เสริม และพัฒ นาองค์ กรอย่างเป็ นองค์ รวม ผ่ านโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา และ
โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ทาให้โรงเรียนได้รับการยอมรับในการ
เป็นหน่วยงานที่สามารถปลูกฝังวินัยในการจัดการขยะให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้อย่างเป็น
ผลสาเร็จ มีการขยายผลสู่ครอบครัว ทั้งผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเห็น
ได้ชัด จากการดาเนินกิจกรรม 3R ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลง
จานวนมาก ขยะทั่วไปมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 73.25 เปรียบเทียบเมื่อยัง ไม่เริ่มดาเนิน การ ขยะอินทรีย์
สามารถบริ หารจัดการได้เ หลือ ศูน ย์ ขยะพิษ มีปริ มาณลดลงกว่า ร้อยละ 90 ทาให้ โรงเรี ยนได้รั บรางวั ล
ระดับประเทศ คือ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจาปี 2561 (Zero Waste School)
โรงเรียนกลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส และได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับเป็นแหล่ง
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
1.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน รหัส 10100501 ที่ตั้ง 2/550 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 02-561-2966 และ 02-561-1492 โทรสาร 02-940-1551
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พฤษภาคม 2532 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3 จานวนนักเรียนที่รับได้ 560 คน จานวน
นักเรียนปัจจุบัน 194 คน (รวมเตรียมอนุบาล) จานวนบุคลากรในโรงเรียน 33 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
ประเภทโรงเรียน
ประเภทโรงเรียนในระบบ  สามัญศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
ประวัติและการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์แห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยนางสุดา (นครานุรักษ์) ทศานนท์
ตั้งอยู่เลขที่ 409 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร เปิดทาการสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3
โดยเริ่มเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2500 รับเด็กนักเรียนทั้งประจาและไปกลับ โดยมีนาง
สุดา นครานุรักษ์ เป็นครูใหญ่ ผู้จัดการ และ ผู้รับใบอนุญาต ในปี 2532 มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
บางเขนขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เริ่มเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 รับนักเรียนไป – กลับ มี
นักเรียนในปีการศึกษาแรกจานวน 53 คน ครูจานวน 5 คน โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์อุรุพงษ์ เปิดทาการ
จนถึงปี พ.ศ.2535 จึงได้ปิดทาการเนื่องจากโดนเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางด่วน คงเหลือโรงเรียนอนุบาล
สุดารักษ์ บางเขน เพียงแห่งเดียว โรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2554 ได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในปี พ.ศ. 2555 และได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศสตร์ภายใน
โรงเรียนจนประสบความสาเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก
ระดับประเทศในปีพ.ศ. 2557 นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุบาล
ศึกษาแห่งประเทศไทยฯ กับสสวท. ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 3 ปี (2558-2560) ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
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“ธรรมชาติศึกษา” รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการขยะ
และจากการที่โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 45 ปี ในโครงการสุดารักษ์ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ มีผลการดาเนินงานเป็นรูปธรรม
เห็นความต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนจึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
ขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปีพ.ศ. 2561 จากการเข้าร่วม
ประกวดในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีหน่วยงานต่างๆขอ
เข้ามาศึกษาดูงาน อาทิเช่น สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ สานักเทศบาลนครนนทบุรี สานัก
เทศบาลตาบลหนองเบน โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์จังหวัด
แพร่ โรงเรียนดรุณนิมิตวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 30 คณะ 384 คน นักเรียนมีผลงานความสามารถ
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านร่างกายและการแสดงออก ในปีพ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขัน Cheerleading Thailand Championship รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และถ้วย
รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน International Cheerleading Championship ระดับอายุ 5-7 ปี
โรงเรียนได้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพของครูและนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน โดยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวต้นแบบตัวน้อย (ปีพ.ศ. 2561) และโครงการโรงเรียนเด็กกิน
ผัก (ปีพ.ศ. 2562) มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องพืชผักสวนครัว และการประกอบอาหารที่มีประโยชน์มา
ให้ความรู้ ให้นักเรียนได้เห็นที่มาของอาหาร ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหาร มีสุขนิสัยที่ดีในการ
เลือกรับประทาน มีการจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารภายในโรงเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เน้นการ
ให้บริการอาหารปลอดสารพิษต่างๆ ด้วยการจัดเมนูอาหารสุขภาพที่มีสัดส่วนของอาหารประเภทต่างๆที่
เหมาะสม จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารที่ปลอดภัย โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง จากสวนผัก และปุ๋ยอินทรีย์
ธรรมชาติที่ผลิตได้
แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
ผูร้ ับใบอนุญาต/ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ
ที่ปรึ กษา

ฝ่ ายการเรี ยนการสอน

- หลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอน
- สื่ อการเรี ยนการสอน
- งานการประเมินผลวัดผล
- งานนิ เทศการสอน

คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

ฝ่ ายบุคลากร

- จัดระบบโครงสร้างการ
บริ หารบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
ความก้าวหน้าของครู
- จัดสวัสดิการ สร้างขวัญ
กาลังใจแก่บุคลากร
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน

ฝ่ ายอาคารสถานที่

ฝ่ ายธุรการ-การเงิน

- งานกิจการนักเรี ยน
- งานสวัสดิการ
นักเรี ยน
- งานบริ การและ
สวัสดิการนักเรี ยน
- งานแนะแนว

- การวางแผนการใช้งาน
อาคารสถานที่
- งานบารุ งรักษา ซ่อมแซม
อาคารสถานที่
- งานพัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อม

- งานสารบรรณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานการเงิน-บัญชี
- งานเอกสารการพิมพ์
- งานทะเบียนครู /นักเรี ยน
สถิติ
- งานพัสดุ-ครุ ภณั ฑ์

ฝ่ ายความสัมพันธ์
กับชุมชน
- งานบริ การชุมชน
- งานส่งเสริ มความสัมพันธ์
กับชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์

1.1 จานวนห้องเรียนและผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน

ระดับที่เปิดสอน

จานวนห้องเรียน

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียน EP

จานวนผู้เรียน
ปกติ
ชาย

หญิง

จานวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษ
ชาย

รวมจานวน
ผู้เรียน

หญิง

ระดับก่อนประถมศึกษา
อนุบาลปีที่ 1

19

14

33

อนุบาลปีที่ 2

27

25

52

อนุบาลปีที่ 3

34

36

2

72

80

75

2

157

รวมทั้งสิ้น
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1.3

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง

รวม
ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ

1

- ผู้อานวยการ

1

- ที่ปรึกษา

1
รวม

1
1

2

1

3

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ

14

14

- ครูต่างชาติ

1

1

15

15

2

3

5

5

5

10

รวม

7

8

15

รวมทั้งสิ้น

9

23

รวม
3. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
5.อื่นๆ (ระบุ
- พี่เลี้ยง

1

สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
จานวนผู้เรียนต่อครู นักเรียน 10 คน / ครู 1 คน
จานวนผู้เรียนต่อห้อง 15-18 คน/ ห้องเรียน

33
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1.3.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนครูผู้สอน

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ปฐมวัย

11

1

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

ศิลปะ

1

ภาษาต่างประเทศ

1

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

มัธยมศึกษา
ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

2.ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“พัฒนาการดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม”
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด จิตสนใจ ใฝุเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม อ่ อ นน้ อ มมารยาทและระเบี ย บวิ นั ย เน้ น ครู
คุณภาพ สร้างโอกาสการมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมของสัง คมการเรียนรู้ที่มี
ความสุข
พันธกิจที่ 1
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ การคิด
และความสนใจใฝุรู้
พันธกิจที่ 2
จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจที่ 3
จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
พันธกิจที่ 4
จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝังจิตสานึกรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 5
พัฒนาครูทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการสอน
พันธกิจที่ 6
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 7
พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา
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2.ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ)
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปูาหมาย

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

เปูาหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาสมวัย
เปูาหมายที่ 2 ผูเ้ รียนมีความสนใจใฝุเรียนรู้
เปูาหมายที่ 3 ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมตามวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา
เปูาหมายที่ 4 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับวัย
เปูาหมายที่ 5 ผู้เรียนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดูแลรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ตามวัย
เปูาหมายที่ 6 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสาระการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา
เปูาหมายที่ 7 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นครูสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เปูาหมายที่ 8 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาหมายที่ 9 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมของโรงเรียน
เปูาหมายที่ 10 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

เอกลักษณ์

กิจกรรมเด่น กีฬาดี มีความสามารถ

อัตลักษณ์

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมมารยาท
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3.ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
เปูาหมาย

ผลสาเร็จ

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(ร้อยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา

สอดคล้อง

ของสถาน

ยุทธศาสตร์

ศึกษา

สช.

กับ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์
ที่ 1

1. โครงการพอดีได้

85

ด้วยใจพอเพียง

ระดับ

92.35

ดีเลิศ

ระดับ

มฐ 1

ยอด
เยี่ยม

ยุทธศาสตร์ 1.การปลูกฝังระเบียบ
ที่ 3

วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง
2.การจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงทักษะพื้นฐาน

2. โครงการต้นกล้า
ความดี

85

ระดับ
ดีเลิศ

87.89

ระดับ
ดีเลิศ

มฐ 1

ยุทธศาสตร์ 1.การปลูกฝังระเบียบ
ที่ 3
วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง

3. โครงการอ่านยิ้ม

85

ระดับ

82.80

ระดับ

มฐ 1

ยุทธศาสตร์ 9.การส่งเสริมทักษะการ

อิ่มสมอง
ยุทธศาสตร์
ที่ 2

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

ดีเลิศ
มี
ปรากฎ

ดี

ดีเลิศ
มีปรากฎ

ระดับ
ดีเลิศ

ที่ 3
มฐ 2

อ่านเพือ่ ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ 2.การจัดการเรียนรู้ที่
ที่ 1

เชื่อมโยงทักษะพื้นฐาน
3.การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมวิธีการคิด
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
Active Learning
4.การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน
6.การจัดการเรียนรู้ด้วย
STEM Education
6.1สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบSTEM Education
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ยุทธศาสตร์
ที่ 2 (ต่อ)

2. โครงการ
ครอบครัวร่วม
เรียนรู้

85

ระดับ 87.26
ดีเลิศ

ระดับ
ดีเลิศ

มฐ 2

ยุทธศาสตร์ 3.การจัดการเรียนการ
ที่ 4
สอนที่สง่ เสริมวิธีการคิด
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
Active Learning

3. โครงการสุดา

85

รักษ์รวมใจ สร้าง

ระดับ

85.20

ดีเลิศ

ระดับ

มฐ 2

ดีเลิศ

ยุทธศาสตร์ 1.การปลูกฝังระเบียบ
ที่ 5

วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง

คุณค่าวัสดุเหลือใช้
ลดขยะให้เหลือ
ศูนย์
ยุทธศาสตร์
ที่ 3

1. โครงการอบรม

85

พัฒนาครู
2. โครงการครูคือ
ผู้สร้างโลก

ระดับ

93.33

ดีเลิศ
85

ระดับ
ดีเลิศ

ระดับ

มฐ 3

ยอด
เยี่ยม
100

ระดับ

ยุทธศาสตร์ 5.การพัฒนาครูให้มี
ที่ 3

มฐ 3

ยอด
เยี่ยม

*** ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7

ความชานาญ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการด้าน

จานวน
เด็ก

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. ด้านร่างกาย

157

148

94.27

9

5.73

-

0.00

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ

157

146

92.99

11

7.01

-

0.00

3. ด้านสังคม

157

148

94.27

9

5.73

-

0.00

4. ด้านสติปัญญา

157

147

93.63

10

6.37

-

0.00

ที่มา ข้อมูลจากสรุปรายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
5.

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการ
พัฒนา ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อ
ยอด เพิ่มมูลค่า มีเปูาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบท
นั้นๆ (N – New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A – Adaptive)
แบบอย่างที่ดี (Best – Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถานศึกษาประสบ
ความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสาเร็จปราก ฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
1.หลักสูตร “ธรรมชาติศึกษา”
2.โรงเรียนรักษ์ธรรมชาติ

มาตรฐานด้าน

ระดับการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย

การบริหารการจัดการ

ปฐมวัย
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6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ

โรงเรียนปลอดขยะ

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

หมายเหตุ

 เขตพื้นที่/จังหวัด กรมส่งเสริมคุณภาพ
 ภาค/ประเทศ
สิ่งแวดล้อม

-

 นานาชาติ

6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ปี พ.ศ.....
ที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

หมายเหตุ

1.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

2554

กระทรวงศึกษาธิการ

-

2.โรงเรียนปลอดขยะ (zero Waste School)

2561

กรมส่งเสริมคุณภาพ

-

สิ่งแวดล้อม
3.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ

2562

กรมส่งเสริมคุณภาพ

-

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

มี

ไม่มี
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)

ดีมาก

-

รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

ดีมาก

-

รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

-

-

9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

15

ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
จานวน
ไม่ เป้าหมาย
เด็กทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)
(คน)

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย

90

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

91.72

ยอดเยี่ยม



142

90.45



145

92.36



149

94.90



140

89.17

142

90.45



144

91.72



142

90.45



143

91.08



143

91.08



144

91.72



141

89.81

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้
2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม
2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น
2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึกและค่านิยม
ที่ดี
2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน

157

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)
144

90

157

ยอดเยี่ยม

16
การปฏิบัติงาน

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



จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)
142



142

90.45



145

92.36

144

91.72

ปฏิบัติ

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
เป้าหมาย
เด็กทั้งหมด
(ร้อยละ)
(คน)

90

157

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

90.45

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย
ในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง



144

91.72



145

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง
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92.36
94.90
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91.72
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89.81
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91.08
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90.45



146

92.99



141

89.81



142

90.45
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90.45

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคาถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้

90

157

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

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

การปฏิบัติงาน
จานวน
เป้าหมาย
ไม่
เด็กทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)



144

91.72



141

89.81

-

91.31

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้

-

5.1 …….

สรุปผลการประเมิน =

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

-

-

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

=
=
=
=
=

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย : (P)
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน มีขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยดังนี้
1. จัด ทาแผนพัฒ นาการจั ดการศึ กษาปี การศึก ษา 2558-2562 และงบประมาณ โดยมีก ารปรั บ
แผนพั ฒ นาโรงเรี ย นในเดื อ นกั น ยายน 2561 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การประกาศมาตรฐานการศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ใหม่ มีการกาหนดกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามแผนพัฒนา
โรงเรียน กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561)
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และสติปัญญาซึ่งประกอบด้วย
โครงการต่างๆ คือ
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- โครงการอ่านยิ้มอิ่มสมอง
- โครงการต้นกล้าความดี
- โครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง
3.พั ฒ นาคุ ณ ภาพด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาโดยโรงเรี ย นด าเนิ น การจั ด
ประสบการณ์ในลักษณะ 6 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
พัฒนาขึ้น มีการดาเนินงานเป็นกระบวนการขั้นตอนดังนี้
3.1.1 เตรียมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของแผนฯก่อนการจัดประสบการณ์
3.1.2 วางแผนการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง โดยมีการวิเคราะห์ความครบถ้วนของ
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในหน่วยการเรียนรู้และกาหนดเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ
3.1.3 จัดทาปฏิทินการดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการติดตามพัฒนาการ
เด็กโดยการวางแผนประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
3.1.4 จั ดประสบการณ์เพื่ อพัฒนาด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และสติ ปัญ ญาตาม
แผนการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงระหว่างการจัดประสบการณ์เป็ นระยะ
และต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
3.1.5 มี ก ารจั ด โครงการและกิ จกรรมส่ง เสริม และสนั บ สนุ นพั ฒ นาการ และการเรี ย นรู้
ระหว่างปีอื่นๆ ดังนี้
1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2) โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์
3) โครงการวันสาคัญ
4) โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก
5) การบูรณาการการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach)
6) กิจกรรมทัศนศึกษา
7) กิจกรรมกีฬาสี
8) โครงการนักกีฬา(แอโรบิค)
4. สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาทุกระดับชั้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5. ประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
6. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็ก
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

19

การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/และผลการดาเนินงาน : (D)
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาว 5 ปี 2558-2562
(ฉบับปรังปรุงปี 2561) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยกาหนดค่าเปูาหมายความสาเร็จของ
โรงเรียนด้านคุณภาพของเด็กตามมาตรฐานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลง
มติเห็นชอบแผนฯ และค่าเปูาหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติง านประจาปี พ.ศ
2562 และจัดทารายละเอียดโครงการตามแผน กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องดาเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ 2562 ด้านพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการด้านร างกายให้แข็ง แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได พัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได พัฒนาการดาน
สัง คม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสัง คม พัฒนาการดานสติป ญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิ ด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูได โดยดาเนินการเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ก) ผ่านการจัดกิจวัตรประจาวันที่มีตาราง
กาหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ในลักษณะกิ จกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก และ ข) จากการ
ดาเนินการตามโครงการจากแผนพัฒนา และโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุน
พิเศษ ทั้งนี้จะได้รายงานกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาเป็นรายด้านพัฒนาการดังนี้
พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขนิสัย
โรงเรี ยนจั ดกิ จ กรรมเพื่อ ส่ งเสริม ให้เ ด็ก รู้ จัก รั บประทานอาหารที่ ดี มีป ระโยชน์ ได้ รับ สารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยการจัดเมนูประจาวันที่มีอาหารครบหมู่ ในปีการศึกษานี้ไ ด้ร่วมกิจกรรม
โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและประกอบอาหารจากผักปลอดภัย เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน โรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านการจัดบริการอาหารแก่
นักเรีย น โดยจัด ให้ มีก ารใช้วั ตถุ ดิบปลอดภั ย ได้แ ก่ก ารใช้ไ ข่แ ละผัก อินทรีย์ ส่ ง เสริม การปลูกผั กเพื่อ เก็ บ
รับประทาน และทาอาหารจากผักให้กับนักเรีย นในทุกระดั บชั้น ปรับปรุง เมนูอาหาร เช่นจัด ให้เด็กได้รั บ
ประทานข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดสัดส่วนอาหารให้ได้สามส่วนที่สมดุลได้แก่แปูง โปรตีน และผัก มีการ
จัดกิจกรรมออกกาลั งกายสม่าเสมอทุก เช้าและส่ง เสริมให้มีการจัดเวลาออกกาลั ง กายเพิ่มเติ ม ในการจั ด
กิจกรรมกลางแจ้งทุกวัน ซึ่งมีการวางแผนกาหนดเวลาให้ห้องเรียนต่างๆได้ใช้สถานที่กลางแจ้ ง อย่างทั่วถึง
เพียงพอ มีการตรวจสุขอนามัยเบื้องต้น และให้คาแนะนาประจาวันโดยครูประจาชั้น เช่นการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย เล็บ ผม ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จัดทาบันทึก และนาผลไปแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้าหนักส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
หรือมีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักหลีกเลี่ยงต่อโรค และสิ่งเสพติด ด้วยการให้ความรู้
ผ่านกิจวัตรประจาวันของโรงเรียน อาทิเช่น การล้างมือที่ถูกวิธี การรักษาความสะอาดของร่างกายเบื้องต้น
การหลีกเลี่ยงการติดต่อโรค สิ่งเสพติดให้โทษ นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางกายทั้งกล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ผ่านกิจกรรมประจาวันต่างๆ คือ กิจกรรมยามเช้า กิจกรรม
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กลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นประจาทุกวัน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการสอนกิจกรรม พลศึกษา โดย
ครูที่จบด้านพลศึกษาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติมอีกสัปดาห์ละครั้ง โดยแบ่งเป็นกิจกรรม
พละบก และพลน้าสลับกันไป
นอกจากการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆประจาวันแล้ว โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยให้
รักการออกกาลังกาย ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษคือ การจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วม และจัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และจัดให้มีโครงการนักกีฬาสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านมาตรการเฝูาระวังโรคติดต่อ โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เมื่อเด็กมาถึง
โรงเรียน และก่อนเข้าเรียน เช่นตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ตรวจมือและ ภายในปาก คอ หากมีอาการเฝูา
ระวัง จะมีการคัดกรองเด็ก เพื่อส่งกลับบ้านให้ผู้ปกครองได้นาไปพบแพทย์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ผลการพัฒนาด้านร่างกาย
จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่ง ผลให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมกับวัย มีสุขนิยสัยที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น สามารถดูแลตนเองให้
ปลอดภัย รู้โทษของสิ่งเสพติดได้ตามวัย โรคติดต่อและระบาดในโรงเรียนพบน้อย โรงเรียนสามารถดาเนินการ
ควบคุม ปูองกันไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยในวงกว้างได้ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้าน
ด้านร่างกาย ในระดับยอดเยี่ยม
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ และการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์
โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ อย่างสม่าเสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
ประจาวันที่สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก ให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติต่อเด็กด้วยความอบอุ่น เป็นมิตร เช่นยิ้ม พูดจาทักทายด้วยอัธยาศัย โอบกอด มีการตอบสนอง
ต่ออารมณ์ ความรู้สึกของเด็กอย่างเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมประจาวันทุกๆเช้าเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาพุทธ เช่นการสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ และกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางความรู้สึก มีอารมณ์ผ่อนคลาย นอกจากนั้นโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพลงในหลักสูตร เด็กๆทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
และดนตรีผ่านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากการจัดกิจกรรมประจาวันดังกล่าวแล้ว ในวัน
สาคัญโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กอาทิเช่น กิจกรรมการแสดงนิทาน กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก สาหรับเด็กที่มีแววความสามารถด้านศิลปะ และการเคลื่อนไหว ก็ได้รับการ
ส่งเสริมฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงออกต่างๆตามความสมัครใจและความพร้อม
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กๆมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ผู้นาด้านต่างๆ อาทิเช่น การเป็นผู้นาอ่านข่าว สวดมนต์ ออกกาลังกายในกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมการพูด
หน้าชั้นเรียน กิจกรรมการแสดงในโอกาสต่างๆ กิจกรรมจิตอาสางานส่วนรวม อาทิเช่ น กิจกรรมจิตอาสาทา
ความสะอาดโรงเรียน ส่งเสริมความเมตตากรุณา มีน้าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันผ่านกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์
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สิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดยให้เด็กๆได้ผลัดเปลี่ยน มาช่วยกิจกรรมธนาคารขยะรับผิดชอบดูแล
เลี้ยงไส้เดือน ดูแลความสะอาด และ รับน้องๆชั้นเล็กกว่าไปส่งที่ห้องเรียน น้องๆจะเดินเข้าโรงเรียนพร้อมพี่ๆ
โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเดินเข้ามาส่ง เพื่อส่งเสริมความมั่นใจทั้งนักเรียนที่เป็นรุ่นพี่และน้อง สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเด็กๆต่างระดับชั้น
นอกจากนั้น ในโครงการต้นกล้าความดี ทางโรงเรียนจัดให้มีการอบรมคุณธรรมทุกสัปดาห์ อาทิเช่น
เรื่องความซื่อสัตย์ การรักษาศีล 5 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กด้านอารมณ์-จิตใจผ่านการบันทึก
สมุดบันทึกต้นกล้าความดี ซึ่งเป็นกระบวนการทางานระหว่างบ้านและโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาให้เด็กเกิด
การปฏิบัติเป็นกิจนิสัย และนอกจากจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าวแล้ว ยัง ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ผ่าน
โครงการวันสาคัญทั้งวันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีความรักและชื่นชมใน
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันจบการศึกษา (วันสุดท้ายของ
การเรียน) ซึ่งเด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นพื้นฐานคุณธรรมตามวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนมีความเชื่อในเรื่องของพลัง ธรรมชาติ ที่จะช่วยทาให้จิตใจของเด็กๆอ่อนโยน ผ่อนคลาย
โรงเรียนจึงจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้นานาชนิด ไม้ดอก และ
ไม้ใบ ร่มรื่นและสวยงาม สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นแนวการสอนธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรม
ทัศ นศึ กษาสถานที่ ธรรมชาติที่ สวยงาม อาทิ เช่ น สวนสิ ริกิ ติ์ สวนรถไฟ ฯลฯ การจั ดทั ศนศึก ษาโครงการ
ครอบครัวร่วมเรียนรู้ ในช่วงวันหยุดเพื่อให้ครอบครัวได้มีทากิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาศึกษาธรรมชาติร่วมกับ
ลูก เช่น ชายหาดบางแสน หมู่บ้านหิ่งห้อย อาเภอบางกระเจ้า นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จึง มี
ความสุข ร่าเริง อารมณ์ดี จิตใจสงบ อ่อนโยน
ผลการพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ
จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการ
มาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
แสดงออกถึงความชื่นชมในศิลปะ ดนตรี ที่ชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย สอดคล้องตามที่สถานศึกษา
กาหนด มีความรับผิดชอบ มีเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านอารมณ์จิตใจ ในระดับยอดเยี่ยม
พัฒนาการด้านสังคม การช่วยเหลือตนเองและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในการจัดกิจกรรมประจาวัน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เกิดการเล่น และ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าง
สม่าเสมอ โดยครูวางแผนการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบของรายกลุ่มและรายบุคคลอย่างสมดุล ให้เด็กได้มี
โอกาสฝึกทักษะการเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น
โรงเรียนส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองผ่านกิจวัตรประจาวันต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกฝน
ทักษะ และช่วยเหลือตนเองตามวัย อาทิเช่นการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้า
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย และการสวมใส่เสื้อผ้า
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เด็กๆได้รับการส่งเสริมด้านวินัยผ่านกิจวัตรประจาวันและแนวปฏิบัติต่างๆภายในโรงเรียน เปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการกาหนดข้อตกลงเรื่องระเบียบวินัยในห้องเรียน และการสร้างข้อตกลงต่างๆร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการประมาณตน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้จัก
อดออม ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ
โรงเรียนได้ดาเนินงานตามโครงการต้นกล้าความดี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 6 กิจกรรม ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กด้านสังคมดังนี้ เช่น ก) กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตประจาวัน ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยผ่านเพลง คาคล้องจอง ข) กิจกรรมสมุดบันทึก “ต้นกล้าความดี” จัดให้มีสมุดบันทึก
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 10 ประการ ให้เป็นกิจนิสัยประจาวันที่ดีงาม
ค) กิจกรรมปลูกฝังความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการประหยัด
อดออม รู้จักการแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ง) กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย เพื่อให้เด็กปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย จ) กิจกรรมวินัยส่งเสริมจิตสานึก“จิตอาสา” รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และฉ) กิจกรรมปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังได้กล่าวมาแล้วนี้นั้นเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
โรงเรียนได้ส่งเสริมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่า
วัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะให้กับเด็ก ได้แก่การคัดแยกขยะ
การรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารให้
หมดจานเพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหาร (Food Waste) การจัดกิจกรรม 3R ได้แก่ 1) การลดใช้ เช่นรณรงค์
การใช้กระติกน้า ถุงผ้า 2) การใช้ซ้า เช่นการนาเศษวัสดุมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลปะ ประดิษฐ์สื่อ ของเล่นของ
ใช้ การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าคือใช้ซ้าจนครบสองหน้า 3) การนากลับมาใช้ใหม่ โดยการจัดกิจกรรมธนาคาร
ขยะที่โรงเรียนได้รับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เพื่อนามาเป็นเงินออมให้กับเด็กๆ เป็นประจาทุกเดือน
เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทั้งในรูปแบบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้นาฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะต่างๆจานวน 10 ฐานการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นแนวธรรมชาติ การใช้บทเพลง และนิทานซึ่งเป็นสื่อที่ทรงพลัง
ในการปลูกฝังลักษณะนิสัยสาหรับเด็กปฐมวัย
ผลการพัฒนาด้านสังคม
จากการดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เด็ก ช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาทงาม รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ สามารถเล่น ทางานและช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ตามวัย รู้จักประหยัด พอเพียง สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และ ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย เด็กๆแสดงออกในเรื่องของรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเห็นได้ชัด รู้จักการทิ้งขยะได้ถูก
ที่ คัดแยกขยะเบื้องต้นในชีวิตประจาวันได้ บอกวิธีและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว แสดงออกถึง
ความรักในธรรมชาติ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านด้านสังคม ในระดับยอดเยี่ยม
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พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ เรี ยนรู้ผ่ านประสบการณ์ต รงใช้ ประสาทสัม ผัส ทั้ง 5 และมีส่ วนร่ว มในการกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ปีการศึกษาละ 2 โครงการ ซึ่ง เป็นการ
เรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย โดยนากิจกรรมการทดลองมาจัดให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ด้านการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คิดและแสวงหา
คาตอบในเรื่องที่ตนสงสัย และเพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีความสนใจใฝุรู้รักการอ่าน จึงได้จัดให้มีโครงการ
อ่านยิ้มอิ่มสมอง ในรูปแบบสมาชิกนิทานเพื่อนรัก โดยเด็กๆได้รับหนัง สือนิทานเดือนละ 1 เล่มต่อเนื่องทุก
เดือนระหว่างเปิดภาคเรียน จานวนรวม 8 เล่ม ครูประจาชั้นและครูบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
สอดคล้ องกั บ เนื้ อหาในนิ ทาน เด็ กๆสามารถยื ม หนั ง สื อ จากห้อ งสมุ ด ของโรงเรี ย น หรือ อ่ า นเพิ่ม เติ ม กั บ
ผู้ปกครองที่บ้านก็ได้ มีการจดบันทึกสถิติการอ่านรายบุคคลลงในสมุดบันทึกหนอนน้อยนักอ่าน ซึ่งมีการมอบ
รางวัลแก่หนอนน้อยนักอ่านเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดสื่อและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ทักษะด้านภาษาอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ห้องสมุดซึ่ง มีหนัง สือนิทานและหนัง สืออ้างอิง ประเภทต่างๆ
จานวน 7,460 เล่ม ภายในห้องเรียนจัดให้มีมุมหนังสือประจาในทุกห้องเรียน บริเวณภายนอกห้องเช่นบริเวณ
พักรอ มีชั้ นวางหนั งสือให้ได้ เลือ กอ่า น มีการเขีย นปูา ยชื่อ คาต่ างๆ ติด ในบริเวณห้องเรีย น และบริเวณ
โรงเรียน ให้เด็กได้สังเกต ส่งเสริมทักษะการพูดและเขียน ผ่านกิจกรรมการพูดหน้าชั้นเรียน การเล่าเรื่อง
เด็กๆได้ฝึกเขียนเพื่อสื่อสารความหมายตามวัย เช่นเขียนตามแบบ หรือ เขียนตามความจา โดยครูเป็นผู้ช่วยให้
คาแนะนา ส่วนด้านการส่งเสริมทักษะทางกระบวนการเรียน STEM ศึกษานั้น โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
สสวท. โดยผ่านการอบรมขยายผลแบบออนไลน์ และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เด็กๆยังได้
เรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครูเป็นผู้แนะนาทาให้ดู และเพื่อให้รองรับต่อการ
เรียนต่อในระดับประถมศึกษาที่มีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ โรงเรียนจึง ได้จัดให้มีโครงการห้องเรียน
ipad สาหรับเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้ใช้อุปกรณ์ ipad ในการเรีย นรู้ ในปีการศึกษา 2562 นี้มีการจัด
อุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องเรียนได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน อานวยความสะดวกให้ครูในการ
เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้สนับสนุนการสอนในห้องเรียน เริ่มตั้ง แต่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อน ส่วน
อนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีอุป กรณ์โทรทัศน์แบบ smart TV เด็กๆจึงสามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีโดยมีครู
กากับ ดูแ ลได้ อ ย่า งเหมาะสม สะดวกขึ้ น เป็น การใช้เ พื่อ สื่อ การเรี ยนรู้ที่ จาเป็ นเท่า นั้ น และจากการปรั บ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นในเรื่อง ธรรมชาติ เด็กได้ฝึกฝนทักษะการสังเกตและจดบันทึกตามความเป็ นจริง
ทาให้มีทักษะการสังเกตที่ดี รู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ห้าในการเรียนรู้ เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ นอกจากการ
ส่ง เสริมทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญ ญาดังได้กล่าวข้างต้นมาแล้วนั้น โรงเรียนยัง จัดกิจกรรม
ศิลปะ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยครูศิลปะที่มีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะ จัดเป็น
กิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กๆทุกคนได้รับประสบการณ์อย่างทั่วถึง
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ผลการพัฒนาด้านสติปัญญา
จากการดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เด็กรู้จักสังเกต บันทึกสิ่ง
ที่ค้นพบ มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะทางการคิดเหมาะสมกับวัย สามารถใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาคาตอบในสิ่งที่ตนสงสัย มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
รู้จักการวางแผน แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย สามารถแสดงออกด้านความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการพูด การแสดงออก มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านสติปัญญา
ในระดับยอดเยี่ยม
การประเมินกระบวนการพัฒนาเด็ก และการดาเนินงานเพื่อพัฒนา (C) (A)
โรงเรียนมีกระบวนการในการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
โดยได้นามาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียนมากาหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนา นาสู่หลักสูตรและแผนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ กาหนดให้มีการประเมิน และติดตามผลการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ส่วน
พัฒนาการในด้านต่างๆ กาหนดให้ครูมีการติดตามพัฒนาการเด็กภาคเรียนละ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการ
ติดตามประเมิน ครูประจาชั้นจะได้มีการวางแผนพัฒนาในส่วนที่ยังพบว่ามีผลการพัฒนาไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย สมควรได้รับการส่งเสริม โดยมีการบันทึกเปูาหมายในการพัฒนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนั้น ยังมีการติดตามพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โดยการสุ่มบันทึกพฤติกรรม และนามาวิเคราะห์
พัฒนาการรวมถึงวางแนวทางในการส่งเสริมหากพบปัญหา ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ผู้บริหารรับทราบ
และร่วมติดตามให้คาแนะนาในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย

3

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สาหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้

***
ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

5

ยอดเยี่ยม













ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว

4

การปฏิบัติงาน
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ประเด็นพิจารณา
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

-

-

4.33

ดีเลิศ







6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม



7 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้
=

ดี





สรุปผลการประเมิน

3



6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี และรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด

7.1-7.5

ดีเลิศ



6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วม
6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

4


5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้



5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์

***
ค่าเป้าหมาย

-

ผลรวมค่าเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ค่าเปูาหมาย = จานวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ ด้
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
กระบวนการวางแผนการบริหาร และการจัดการ : (P)
โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้
1.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนดโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2.จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562 และงบประมาณ โดยมีการปรับ
แผนพั ฒ นาโรงเรี ย นในเดื อ นกั น ยายน 2561 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การประกาศมาตรฐานการศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ใหม่ และสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด มีการกาหนดกลยุทธ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของโรงเรียน 3 กลยุทธ และมีโครงการสนับสนุนต่างๆดังนี้
1) กลยุทธพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- โครงการอ่านยิ้มอิ่มสมอง
- โครงการต้นกล้าความดี
- โครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง
2) กลยุทธพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการครอบครัวร่วมเรียนรู้
- โครงการสุดารักษ์ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เหลือศูนย์
3) กลยุทธพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
- โครงการอบรมพัฒนาครู
- โครงการครูคือผู้สร้างโลก
3. จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ดาเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจาปี และนาผลการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุนในกลยุทธต่างๆ
4. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมอบหมายครู บุคลากรทุกฝุาย
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามผลการดาเนินงาน
5. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและบริบทท้องถิ่น
6. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช
2560 และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนฯแต่ละวัน พัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4
ด้านได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา
7. วางแผนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษา และจัดระบบครูสารอง
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8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560
9.มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องประกอบ อาคารสถานที่ โดยการจัดตารางการใช้สนามและ
ห้องประกอบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ และให้เกิด
การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
10.วางแผนการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดสารวจ
ความต้องการในการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆของครูและเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน และมีการวางแผนจัดระบบ
อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู
11. จัดให้มสี รุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ ภาคเรียน
ละครั้ง และสรุปประจาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
12. ประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ
13. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ
กระบวนการบริหาร และการจัดการ และผลการดาเนินงาน : (D)
มีห ลั กสู ต รคลอบคลุ มพั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ านและสอดคล้ อ งกั บบริ บ ทของท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย นมี
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน และสอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่เน้นด้านธรรมชาติศึกษา และบริบทของท้องถิ่น หลักสูตรของโรงเรียนได้นานวัตกรรมทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาทิเช่น กระบวนการสืบเสาะ การเรียนรู้
แบบโครงการ (Project Approach) การนาสื่อ Montessorri มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ การบูรณาการการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การประเมินหลักสูตรเดิม และนามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ครูเป็นผู้นาหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ และจัดให้มีกระบวนการนิเทศภายในอย่างมีระบบโดยผู้บริหาร โรงเรียนประเมินผลการนา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีผลการพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสม เพียงพอกับชั้นเรียน โดยพิจารณารับครูที่
จบการศึกษาปฐมวัย หรือจบปริญญาตรีด้านอื่น แต่ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับ
ปฐมวัย จัดให้มีการปฐมนิเทศครู มอบคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับครูใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติง าน
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการทดลองงาน และฝึกปฏิบัติงานกับ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เดิมภายในโรงเรียน จนกว่า
ผู้บริหารจะมีความมั่นใจในความสามารถจึงจัดให้เป็นครูประจาชั้นได้ สาหรับครูพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ครูสอน
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ศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร์ นอกจากจะจบเอกในด้านวิชาเฉพาะที่สอนแล้ว ยังต้องผ่านการอบรม หรือมี
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็ กปฐมวัย จึงจะได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก สาหรับผู้ทา
หน้าที่พี่เลี้ยง หรือผู้ช่วยครู โดยต้องผ่านการอบรม หรือ การฝึกงานร่วมกับการกากับดูแลของครูประจาชั้น
กรณี มีวุ ฒิก ารศึก ษาต่ากว่ า ปริญ ญาตรี ต้ องมีอ ายุ ไ ม่ ต่ากว่ า 18 ปี นอกจากนั้ นในส่ วนของกิ จกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เช่นดนตรี และภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนได้ทาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความชานาญ
เฉพาะทาง เช่ น Fun Language และดนตรี ส่ ง เสริ ม อั จฉริ ย ภาพ ในการจัด ครู ชานาญการมาร่ ว มจั ด
ประสบการณ์ เสริม ในหลั กสู ตรให้ กับ เด็ กอี กด้ วย ในการจัด ครู ใ นแต่ ละห้อ งเรีย น โรงเรีย นค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมของจานวนนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มอายุ โดยมีอัตราส่วนแตกต่างกันไปตามระดับชั้นดังนี้
เด็ก (อายุ)
อัตราส่วนครู/
จานวนเด็กในกลุ่ม
ผู้ดูแล : เด็ก(คน)
กิจกรรม
ชั้นเตรียมอนุบาล
1:9
กลุ่มละไม่เกิน 18 คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1 : 13
กลุ่มละไม่เกิน 26 คน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 1 : 15
กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
ในกรณีที่มีนักเรียนเกินจานวนอัตราส่วน 1: 15 แต่ไม่เกินกลุ่มละ 20 ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนจะ
จัดผู้ช่วยครู หรือพี่เลี้ยง ช่วยดูแลเด็กในแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม ทั้งนี้จากจานวนนักเรียนจริงในปีการศึกษา 2562 มี
อัตราเฉลี่ยครู /นักเรียนในอัตรา ๑: ๑๐ มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครู โดยส่งครูเข้า
รับการอบรมเรื่องการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 จัดประชุม
เพื่ อ สร้า งความเข้ าใจในการน าหลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวั ย 2560 ฉบั บ แกนกลางสู่ ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และจัดทาคาสั่งคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน คณะ
กรรมการฯจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย 2560 และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร ตั วบ่งชี้ สภาพภาพที่พีงประสงค์ สาระการเรียนรู้(ประสบการณ์
สาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้) มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษาความสมบูรณ์ ครบถ้วน ครูสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน อาทิเช่นการจัดสาระการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดธรรมชาติศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการอบรมครู แบบ
ทั่วถึง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ ต่อเนื่อง โดยจัดอบรมครูแบบทั้งโรงเรียน โดยเฉพาะด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา “หลักสูตรครูธรรมชาติ” ซึ่งโรงเรียนได้จัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 อบรมเรื่อง “นักสืบชายหาด” อ.สัตหีบ ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง
“ฟื้นสัมพันธ์กับธรรมชาติครั้งที่ 1” ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และ หมู่บ้านหิ่งห้อย อ.บางกระเจ้า
จ.สมุทรปราการ ในปีการศึกษานี้ยังจัดให้มีการอบรมเชิงลึกรายบุคคล เช่นการอบรมธรรมชาติโดยมูลนิธิโลกสี
เขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณนิมิตวิทยา จ.เชียงใหม่ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้
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ครูเข้ารับการอบรมในด้านอื่นๆที่ส่งเสริมการปฏิบัติง านให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น อาทิเช่น การอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรประจาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ การอบรมการสร้างวินัยเชิงบวก การ
อบรมวิทยาการคานวณในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่วิถี
สุขภาพทางปัญญา การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ฯลฯ ครูร้อยละ 93.33 เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองมากกว่า 20 ชั่วโมง ในด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โรงเรียนจัดทาโครงการ
ครอบครัวร่วมเรียนรู้ และกิจกรรมวิทยากรห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการไปทัศนศึกษาร่วมกัน
ในวันหยุดร่วมกันกับลูก และครู บ้านและโรงเรียนมีการสื่อสารกันในหลายช่องทาง อาทิเช่น จากบันทึกบ้านโรงเรีย น ที่ครู ประจาชั้นจะได้แจ้ งรายละเอี ยดการจัดกิ จกรรมต่า งๆรายสั ปดาห์ การติด ต่อผ่ านไลน์ กลุ่ ม
ห้องเรียน การจัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดการเรียน
การสอนและมอบสมุดรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบทุกภาคเรียน การจัดวัน
พบปะผู้ปกครองรายบุคคล การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ และการประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิทยากรห้องเรียนในระดับมากถึง
มากที่สุดร้อยละ 93.66 และ โครงการครอบครัวร่วมเรียนรู้ ในระดับมากถึง มากที่สุดร้ อยละ 93.00 ในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อครูประจาชั้น ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
ในส่วนของการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ นั้น ในปีการศึกษา
2562 นี้ได้ริเริ่มให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์สอนของเพื่อน ซึ่งครูร้อยละ 95.45 ได้สะท้อน
ความคิดต่อการจัด กิจกรรมว่าเป็นประโยชน์ สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้
อย่างไรก็ตามรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นยังไม่เป็นทางการ เช่นการรวมกลุ่มระดับชั้น รวมกลุ่มการ
ทางานฝุายงาน โดยมีการนัดประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่ยังไม่ได้วางเปูาหมายในการ
พัฒนาร่วมกันที่ชัดเจน หรือบันทึกผลการนาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่ คานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม โดย
จัดสร้างอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย มีห้องประกอบต่างๆอาทิเช่น ห้องครัว ห้องสมุด
ห้องพยาบาล ห้องสื่อการสอน ห้องกิจกรรมพิเศษ ห้องน้า ฯลฯ ครบครัน ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานต่างๆ ภายในห้องเรียน ทุกห้องเรียนจัดพื้นที่ในห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์ เช่น มุ มบล็อก มุมเครื่อง
เล่นสร้างสรรค์ เครื่องเล่นสัมผัส มุมธรรมชาติ มุม หนัง สือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมเกม
การศึกษา และมุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีพื้นที่เก็บของส่วนตัว พื้นที่แสดงผลงานเด็ก และสาหรับทากิจกรรม
ต่างๆ มีจานวนเพียงพอ เหมาะสมกับจานวนนักเรียนในแต่ละห้อง ครุภัณฑ์มีการออกแบบเฉพาะ เหมาะสม
สาหรับเด็ก ทุกห้องเรียนจัดทาปูายนิเทศที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนรู้ ภายนอกห้องเรียน โรงเรียนจัดให้เป็น
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พื้นที่สาหรับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิด พื้นสนามและขอบสนามมียาง
บุเพื่อความปลอดภัย สระว่ายน้าประเภทสระเกลือที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี มีขนาดเล็กไม่ลึกมากเหมาะ
สาหรับเด็ก โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียนจัดให้มีห้อ งสื่อการสอนที่มีจานวนสื่อ
1,808 ชิ้น ครูสามารถมายืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เด็กๆสามารถยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่าน
ที่บ้านจากห้องสมุดของโรงเรียนที่มีหนังสือจานวน 7,460 เล่ม มีตารางเวลาจัดสรรให้เด็กๆได้ใช้ห้องสมุดทุก
สัปดาห์ นอกจากนั้นยังได้จัดแหล่งเรียนรู้ไว้ภายนอกห้องเรียน เช่นสวนผัสสะ Sensory Garden ซึ่งจัดขึ้นใหม่
ในปีการศึกษานี้ เป็นการจัดเป็นมุมการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา อยู่บริเวณที่ว่างกลางแจ้งระหว่างอาคารเรียนที่
ทุกห้องเรียนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จัดเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาธรรมชาติ ฝึกทักษะประสาท
สัมผัส และเป็นสวนหย่อนใจ โรงเรียนจัดให้มีสวนครัวรั้วกินได้โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด มีสวน
สมุนไพร บ่อเต่าบก สระน้าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์น้า มีการจัดติด
ปูายชื่อต้นไม้หลากชนิดที่ปลูกในบริเวณโรงเรี ยน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อยและไม้น้า มีบอร์ดแสดงผล
งานและ นาเสนอความรู้ต่างๆภายในบริเวณอาคารเรียนที่เด็กๆสามารถสังเกตเห็นและเรียนรู้ได้ นอกจากนั้น
โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะ โดยการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ จานวน 8 ฐาน
ด้วยกันได้แก่ ฐานหนูน้อยพอเพียง , ฐานธนาคารขยะ , ฐานคลัง เศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า, ฐานลุงถังกินจุ ,
ฐานไส้เดือนดินรักษ์โลก , ฐานนิทานแสนสนุก , ฐานถังหมักดินวิเศษ และฐานกล่องสร้างสุข นอกจากสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขนให้ความสาคัญกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก หรือ
แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ โดยสนับสนุนให้เด็กในทุกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ ได้
ไปศึกษาเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนตามหัวข้อการเรียนรู้ที่สนใจ หรือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาให้ความรู้ นอกจากโรงเรียนจะพัฒนาสภาพแวดล้ อมต่างๆเพื่อ ส่ ง เสริมการเรียนรู้แล้ว ยั ง คานึง ถึง การ
ประหยัดพลังงาน โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟูาด้วยหลอด LED กับการไฟฟูานครหลวง มี
การปรับเปลี่ ยนจากการใช้หลอดไฟฟูาปกติ ประมาณ 60 % มาใช้หลอด LED ซึง พบว่าท าให้ประหยั ด
งบประมาณค่าไฟฟูาได้จริง ในภาพรวมมีผลการพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ให้บ ริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อ การเรีย นรู้เ พื่อ สนับสนุนการจั ดประสบการณ์
สาหรั บครู โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให้บริ การสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัส ดุ และอุปกรณ์เพื่ อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โดยได้ให้ความสาคัญในด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สาหรับ
สื่อการเรียนรู้ มีการสารวจความต้องการของครูในการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆก่อนเปิดภาคเรียน จัดให้มีห้องสมุด
และห้องสื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการแก่ครูในการยืมหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ การเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ
สามารถเบิกได้ที่ห้องสื่อการสอน มีผู้รับผิดชอบในการเบิก ยืมคืนหนังสือ สื่อต่างๆ จัดให้มีระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนนักเรียนทาให้การบริหารการจัดการด้านงานเอกสารเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งาน
และสนับสนุนให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นระบบบัตรนักเรียน บัตรผู้มีสิทธิมารับ
ทะเบียนสื่อการสอน ทะเบียนห้องสมุด ระบบออกเอกสารหลักฐานใบรับรอง โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่อง จัดให้มี เครื่องโทรทัศน์ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญ ญาณwifi เพื่อใช้
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ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน อานวยความสะดวกติดตั้งสัญ ญาณ wifi เพื่อการสืบค้นข้อมูลของครู
และ จัดอุปกรณ์ ipad ให้ครูได้ยืมใช้ในการถ่ายภาพ ในปีพ.ศ. 2562 จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ ออลอินวัน
ไว้ใช้เพิ่มเติมในห้องเรียนโดยเริ่มจากระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์เทคโนโลยีใช้ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพื่อสอน อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอยู่บ้างในด้านการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวธรรมชาติ ศึ ก ษา อาทิ เ ช่ น สื่ อ ของจริ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถพบในพื้ น ที่ อุ ป กรณ์ ที่
ประกอบการเรียนรู้บางอย่างยังไม่เพียงพอ อาทิเช่น กล้องส่องทางไกลสาหรับเด็ก อุปกรณ์ส่องขยาย หรือสื่อ
หนังสือความรู้ที่ไม่มีในท้องตลาดทั่วไป และครูบางคนยังไม่พร้อมใช้งานสื่อเทคโนโลยี มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน
มีขั้นตอนการดาเนินงานกระบวนการบริหาร และการจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดังนี้ การ
กาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย และอั ต ลัก ษณ์ ที่
สถานศึก ษากาหนด โดยผู้เ กี่ย วข้อ งทุ กฝุ ายมี ส่ว นร่ วม ด าเนิ นการประชุ ม ปฏิ บัติ การการจั ดท ามาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาและค่าเปูาหมายความสาเร็จของโรงเรียน โรงเรียนได้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดใหม่ มีการจัดทาแผนปฏิบัติง านประจาปี
ดาเนินการตามมี แผนปฏิ บัติง านประจาปี จัด ให้มี ปฏิ ทินการด าเนิ นงาน และจัดท าโครงการ /กิ จกรรมที่
ตอบสนองกั บวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เปู าหมาย มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา คณะกรรมการบริห าร
โรงเรียนให้ความเห็นชอบ จัดให้มีการติดตามคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโดยคณะกรรมการฝุาย
ประกันคุณภาพภายใน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยโรงเรียนได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการประเมินจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทาให้ต้องมีปรับ
แผนพัฒนา มีการแต่ งตั้งคณะทางานใหม่ และต้อ งปรับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ทาให้
ประเด็ น ในการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพต่ างๆ ผู้รั บ ผิด ชอบมี ค วามเข้ า ใจไม่ ชัด เจน เท่ าที่ ค วร ประกอบกั บมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง เกิดสถานการณ์โควิดที่ทาให้ครูไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่
สถานศึกษาได้ ทาให้เกิดความล่าช้าไปในการส่งรายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัด มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชี้
ในระดับคุณภาพ ดี
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การประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ และการดาเนินงานเพือ่ พัฒนา (C) (A)
โรงเรียนมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานด้านบริหารจัดการดังนี้
1.ในด้ า นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม การน าหลั ก สู ต รไปใช้ โดย
คณะกรรมการฝุายการเรียนการสอน และผู้บริหารโรงเรียน เช่นการจัดให้มีการตรวจแผนการจัดประสบการณ์
และการบันทึกหลังสอนโดยผู้บริหารทุกสัปดาห์ ผู้บริหารจะรับทราบและได้ให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแก่ค รู ค รูมี ก ารติด ตาม ประเมิ นการจั ดการเรี ยนการสอนว่ า ได้ พัฒ นาผู้เ รีย นให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาหรือไม่ ด้วยการประเมินหลังสอน ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์
เรี ย นรู้ ป ระจ าวั น โดยเขี ย นเป็ น บั น ทึ ก หลั ง จั ด ประสบการณ์ มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นว่ า มี พ ฤติ ก รรมตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ และนาผลการติดตามมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ของครู ช่วยเหลือเด็กที่
ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ต่อไป และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ฝุายการเรียนการ
สอนจัดให้มีการประเมินหลักสูตร โดยครู และผู้ปกครอง เพื่อนาข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตร
หรือเพิ่มเติมการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2.ในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ฝุายการเรียนการสอน และ
ผู้บริหารได้ทาการติดตามการปฏิบัติงานของครูผ่านการสังเกตการปฏิบัติงานจริง และการจัดทาเอกสารต่างๆ
ของครู ตามระยะเวลาที่กาหนด อาทิเช่น เอกสารแผนการจัดประสบการณ์ เอกสารการ บันทึกพฤติกรรม
รายบุคคล การเข้ารับการอบรมต่างๆของครู จะมีการขยายผลโดยการนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้แก่เพื่อนครูในการ
ประชุมประจาเดือน จัดทาบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม และนาไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน โดย
มีผู้บริหารตรวจสอบ ให้คาแนะนาในการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน
3.ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ โรงเรียนได้จัดให้มีระบบการวางแผนการใช้งาน
อาคารเรียนและห้องประกอบต่างๆ อาทิเช่นการจัดตารางการเล่นกลางแจ้ง การจัดตารางการใช้ห้องสมุด
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด มีการกากับการใช้สถานที่ตามตารางการใช้งานที่ได้กาหนดไว้ โดยฝุาย
การเรียนการสอน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร มีการตรวจสอบสภาพห้องเรียน อาคารเรียนอย่างสม่าเสมอ
โดยจัดให้มีระบบการแจ้งซ่อมแบบจุดเดียว ที่ทุกห้องเรียนจะมีการแจ้งซ่อมในที่เดียวกัน มี พนักงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทาหน้าที่ซ่อมตามรายการที่แจ้ง ครูผู้รับผิดชอบฝุายธุรการทาหน้าที่ในการติดตามงานซ่อมต่างๆให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือประสานงานแจ้งช่างเฉพาะ เพื่อให้สถานที่ หรืออุปกรณ์ภายในโรงเรียน ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา โดยรณรงค์การเปิดใช้อุปกรณ์ ไฟฟูาเท่าที่จาเป็น มีการ
ประหยัดพลังงานโดยกาหนดอุณหภูมิการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส กาหนดเวลาเปิด-ปิด
จัดให้มีการตรวจเยี่ยมห้องเรียนโดยผู้บริหารทุกภาคเรียน เพื่อตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยของ
ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน จัดให้มีกิจกรรมการประกวดห้องเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 มีการประกวด
การจัดมุมธรรมชาติภายในห้อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแนวธรรมชาติศึกษา ทุกช่วง
ปิด ภาคเรี ยนฝุ ายอาคารสถานที่ จะท าการส ารวจอาคารเรีย นและบริเ วณโรงเรีย น แจ้ง ซ่อ มแซม เพื่อ ให้
สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ภายนอกอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีการซ่อมแซม
มาก จะมีการวางแผนนาเสนอผู้บริหารเพื่อจัดลาดับความสาคัญในการจัดซ่อมต่อไป
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4.ในด้านการให้บริการสื่อการสอน อุปกรณ์ มีระบบห้องสื่อการสอน และห้องสมุด มีครูรับผิดชอบ
ดูแล ที่จะทาหน้าที่อานวยความสะดวก มีระบบทะเบียนสื่อและห้องสมุด และการยืมคืนบันทึกผ่านคอมพิเตอร์
ทาให้สามารถติดตามสถิติการเบิก-คืนสื่อและหนังสือของครูได้ กากับติดตามการใช้ และดูแลรักษาให้สื่อและ
หนังสืออยู่ในสภาพดี ไม่ชารุด หรือสูญหายมาก
5. ในการตรวจสอบ ติดตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงเรียน ปัญหาที่พบคือ มี
การกาหนดเปูาหมายความสาเร็จ ที่ไม่ตรงกับรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเองที่หน่วยงานต้นสังกัด
กาหนด ควรให้มีการจัดทาประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพของแต่ละมาตรฐานใหม่ให้
สอดรับกับรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเองของหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ให้ความรู้ฝึก
ทักษะการเขียนรายงานรูปแบบใหม่ แก่คณะผู้จัดทารายงานประเมินตนเองต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
90

จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด
โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)
15
15

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

100

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล



15

1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว



15

100
100



15

100

14

93.33



13

86.66



15

100



15

100

13

86.66



13

86.66



14

93.33



14

93.33



11

73.33

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

90

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

90

15

15

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

12

80.00

ดี



13

86.66



15

100



11

73.33



8

53.33

ปฏิบัติ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จานวน จานวนครู
ครู
ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด
โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

90

15

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้
5.1 ………

สรุปผลการประเมิน =

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

=
=
=
=
=

กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

90.00

ยอดเยี่ยม

37

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
๑.ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา และผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : (P)
1.โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์มีขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยมี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ที่ ก าหนดให้ มี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน มีโครงการสาคัญได้แก่ โครงการครูคือผู้สร้างโลก และ โครงการอบรมพัฒนาครู
2. จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ วางแผนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ให้ ความสาคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เอง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
(Project Approach) การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ให้ความสาคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อม
โดยกาหนดไว้ในหลักสูตร ว่าควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียนอย่างไร และให้ความสาคัญกับ
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจด้วย เช่นให้ครูปฏิบัติกับเด็กอย่างนุ่มนวล จัดชั้นเรียนที่สร้างบรรยากาศอบอุ่น
3.วางแผนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ตั้งแต่แรกเข้าเรียน โดยมีการจัดทาแบบบันทึกข้อมูล
ส่วนตัว ที่ผู้ ปกครองระบุร ายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ครอบครัว เกี่ย วกั บตั วเด็ก อาทิ เช่ นสุ ขภาพส่ว นตั วของเด็ ก
ลักษณะนิสัยของเด็ก หรือสิ่งที่คิดผู้ปกครองว่าครูควรทราบ หรือคอยสังเกตเฝูาระวัง
4.วางแผนในการจัดตารางกิจวัตรประจาวันของเด็ก ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่เด็กมี
โอกาสได้ปฏิบัติแบบกลุ่ม เดี่ยว เลือกเล่นอิสระ กิจกรรมการสารวจ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว การเล่น
บทบาทสมมติ การเล่นแบบร่วมมือฯลฯ
5.วางแผน และจัดตารางกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อาทิเช่น โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โครงการโรงเรียนสีเขียวต้นแบบตัวน้อย
6.วางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน และการใช้สื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน โดยมีการจัดทาแบบ
สารวจความต้อ งการในการใช้สื่อของครูก่อนเปิดภาคเรียน การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อการ
จัดซื้อ
7.วางแผนการประเมินผลพัฒนาการเด็ก โดยมีการวางแผนระยะเวลาการติดตามประเมินพัฒนา
กาหนดตารางเวลาการบันทึกพฤติกรรม การนาผลของการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและการรายงานผล
รวมทั้งประชุมทาความเข้าใจร่วมกันถึงวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนมีกระบวนการ
ดาเนินงานโดยเริ่มที่ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกัน
7.1) วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์(สมรรถนะ)ของ
หลักสูตรสถานศึกษา และกาหนดวิธีการประเมินพัฒนาการที่เกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนฯ
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7.2) กาหนดวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผล
งาน ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก การใช้แบบสารวจรายการ การจัดทาสารนิทัศน์ การบันทึกการ
เจริญเติบโต ครูสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายวิธี
7.3) จัดทาเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของช่วงอายุ 3-4,4-5,5-6 ปีเป็นรูปแบบรูบริคส์
3 ระดับ
7.4) กาหนดแนวทางการเก็บ การสรุปรวบรวมข้อมูล และปฏิทินการดาเนินการ
7.5) กาหนดประเด็นการประเมินว่าจะประเมินสภาพที่พึงประสงค์ใดบ้างในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้แล้วนามาจัดทาเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยฯครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน นาจุดประสงค์การ
เรียนรู้ไปจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยฯ
7.6) สภาพที่พึงประสงค์บางรายการเก็บข้อมูลในกิจวัตรประจาวัน และบางรายการเก็บข้อมูลใน
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามแผนการจัดประสบการณ์
8. สรุปผลโครงการ สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกสิ้นปี
9. ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา ผลการดาเนินงาน : (D)
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ
ครูมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย ดูแลเด็กทุกคนได้เป็นอย่างดี ครูส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนต่อเนื่อง มีอายุงานเฉลี่ย 15 ปี จึงเป็นครูชานาญการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กของโรงเรียน และหลักการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนจัดทาแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุล ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว มีกระบวนการดาเนินงานพัฒนาเด็กจากการจัดกิจวัตรประจาวันที่เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีงาม
อาทิเช่น การกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การเคลื่อนไหวร่างกายและออกกาลังกาย การนอน การ
รักษาความสะอาด ตามตารางกิจกรรมประจาวัน และพัฒนาเด็กผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการ
จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวันที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้านได้แก่
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร มีกิจกรรมดังนี้ 1)การเคลื่อนไหวและจังหวะ
2) ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม 3) เสริมประสบการณ์ 4) กลางแจ้ง 5) เกมการศึกษา 6) การสารวจ
ธรรมชาติ ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ประจาวันโดยประเมินว่าเด็กมีพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ และเขียนบันทึกหลังจัดประสบการณ์ นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐานทั้ง
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4 ด้าน โรงเรียนมีการส่งเสริมเด็กเต็มตามศักยภาพ โดยครูให้ความสาคัญกับความสนใจและความถนัด
รายบุคคล จัดให้มีเวลาเสริมสาหรับศิลปะ โครงการนักกีฬา สาหรับเด็กที่มีความถนัด ความสนใจ ครูมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เริ่มจากศึกษาข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลด้านต่างๆ ตั้งแต่แรกรับเข้าเรียน อาทิ
เช่นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเด็ก สุขภาพ ลักษณะนิสัย สิ่งที่ควรเฝูาระวัง เพื่อทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ครูมีการบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคล เพื่อนามาวิเคราะห์พัฒนาการ และวางแผนการพัฒนาเด็ก มีการ
รวบรวมข้อมูลจากทางบ้าน โดยให้ผู้ปกครองบันทึกพฤติกรรมของเด็กที่บ้าน เพื่อให้ครูได้ทราบข้อมูลรอบด้าน
จะได้นามาวางแผนพัฒนาเด็กได้ตามเปูาหมาย ครูติดตามบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กต่อเนื่อง สม่าเสมอ
หากมีน้าหนักส่วนสูงไม่เป็นตามเกณฑ์ ครูก็จะมีการวางแผนในการส่งเสริมให้เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ต่อไป มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้นเรียน ทาให้ครูในระดับชั้นต่อไปสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาเด็กได้
ต่อเนื่อง จากการดาเนินงานดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชีใ้ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
โรงเรียนได้วางแผนในหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดให้มีการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach :ซึ่งเป็น
การเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่ตนสนใจ ในทุกภาคเรียน ในระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับชั้น ชั้ นเตรียม
อนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนละ 6 สัปดาห์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนละ 8 สัปดาห์ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยการเรียนแบบปกติ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ (Inquiry Method) ซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาคาตอบในสิ่งที่ตนสงสัย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี
การจั ดตารางกิจกรรมประจาวั นของเด็ กที่เ ปิดโอกาสให้ เด็ก ได้เ รียนรู้ผ่า นกิจ กรรมที่ห ลากหลายอาทิเช่ น
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจัง หวะ ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง เกม
การศึกษา สารวจธรรมชาติ และเล่นตามมุม เด็กๆมีโอกาสได้เลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจของ
ตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือกระทา มีการเปิดโอกาสให้ครูและเด็กได้ เข้าร่วมโครงการเสริม
หลักสูตรที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการมหิง สาสายสืบปฐมวัย ซึ่ง เป็ น
โครงการที่ ส่ง เสริ มกระบวนการเรีย นรู้ ด้า นการอนุรั กษ์ สิ่ง แวดล้อ ม โดยเด็ กๆได้ มีส่ วนร่ว มในการส ารวจ
ธรรมชาติรอบตัวภายในโรงเรียน และวางแผนการทากิจกรรมอนุรักษ์สิ่ง แวดล้ อมที่ตนสนใจ อาทิเช่น การ
สารวจสัตว์และพืชต่างๆในบริเวณโรงเรียน นาไปสู่การทาโครงงานเพื่ออนุรักษ์ โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ซึ่ง
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ เรื่องการเจริญ เติบโตของพืชผ่านการปลูก ผักสวนครัว และนามา
ประกอบอาหารรับประทาน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการประกอบอาหารผ่านการลงมือปฏิบัติ นอกจากการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ทุกปีการศึกษาโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้เด็กๆทุกคนได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยครู
ประจาชั้นจะได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อเรื่องในความสนใจของนักเรียน ในด้านการส่งเสริ มลักษณะ
นิสัยที่ดี ได้ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม อาทิเช่น การมีวินัย และสร้างทักษะการใช้ชีวิตตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จากการเห็นแบบอย่าง และการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันที่โรงเรียน
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็กได้มีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ อาทิเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
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สาคัญ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังความรักและชื่นชมในวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ จากการ
ดาเนินงานดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชีใ้ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ด้านจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยโดย ครูทุกระดับชั้น
ดูแลห้องเรียนให้สะอาด มีการถ่ายเทอากาศที่ดี คานึงถึงทิศทางลม มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสว่างพอเพียง
ไม่มีแสงแดดส่องรบกวนสายตาเด็ก มีความสงบที่จะทากิจกรรมอย่างสบายและมีสมาธิ ทุกห้องเรียนมีความ
เป็นระเบียบ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ มีความปลอดภัย ทุกห้องเรียนจัดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และการเคลื่อนไหวที่
เด็กสามารถจะทางานได้ด้วยตนเอง ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ มีที่ว่างสาหรับช่องทาง
จราจรที่ เ ด็ ก เคลื่ อ นที่ เ ป็ น อิ สระจากที่ ห นึ่ ง ไปที่ ห นึ่ ง โดยไม่ ร บกวนผู้ อื่ น ทุ ก ห้ อ งเรี ย นมี พื้ น ที่ มุ ม เล่ น มุ ม
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุม เพื่อเล่นอย่างเสรี จัดแยกส่วนที่ใช้เสียงและเงียบออกจากกัน มีของเล่น วัสดุ
อุป กรณ์ ในมุ มเพี ยงพอต่ อการเรี ยนรู้ข องเด็ ก ก าหนดเวลาเล่ น ในตารางกิ จกรรมประจาวั นชั ด เจนวัน ละ
ประมาณ 1 ชั่วโมง มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กเพื่อการสื่อสารข้อมูลเช่นภาพวาด งานเขียน ปั้น งานประดิษฐ์
สาหรับการใช้สื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเน้นให้เด็กได้ใช้สื่อของจริง มากกว่าของจาลอง การใช้สื่อ
ธรรมชาติ และสื่อที่มีลักษณะปลายเปิด จัดให้ทุกห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุ ปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ
เช่น ดิน ทราย หิน ต้นไม้ ใบไม้ ฯลฯ สื่อที่ครูผลิต และสื่อที่จัดซื้อ อาทิเช่นการนาสื่อคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
ของ Montessorri มาปรับใช้ มีการกาหนดใช้สื่อในแต่ละช่วงวัย ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์
ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ ลงมือทาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ร ะดับปฐมวัย ครูมีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบ STEM ศึกษาสอดแทรกในการจั ด
ประสบการณ์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่ อ การแก้ ปั ญ หา และประดิ ษ ฐ์ ง านให้ ส าเร็ จ ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ส่ ว นในด้ า นสื่ อ เทคโนโลยี อ าทิ เ ช่ น
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ipad โรงเรียนจัดให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ๓ ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มย่อย เป็นสื่อเพื่อกระตุ้นความคิด หรือใช้ในกรณีที่สื่อสามารถนาเสนอได้ดีกว่าของ
จริง อาทิเช่น ภาพขยายของสิ่งที่เล็กมาก การเคลื่อนไหวของแมลงแบบ slo motion ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้เกิดภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการค้นคว้าแสวงหาข้อสงสัย เช่นการถ่ายภาพเพื่อเก็บ
ข้อมูล การ search google โดยครูเป็นผู้นาในการดาเนินการสืบค้น ทั้งนี้อาจยังมีปัญหาบ้างในเรื่องการใช้งาน
สื่อ เทคโนโลยี ข องครู พบว่ า ครู บ างส่ ว นยั ง มี ค วามรู้ แ ละทั กษะด้ า นเทคโนโลยี จ ากัด จึ ง ไม่ ส ามารถใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ ส่วนนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ตามวัย โดยชั้นอนุบาล 3 สามารถใช้
อุปกรณ์ ipad ในการถ่ายภาพ เพื่อเก็บข้อมูลที่สนใจได้ จากการดาเนินงานดังกล่าว และผลจากการนิเทศการ
สอนครู สรุปได้ว่า ครูสามารถจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ ใช้สื่อที่เหมาะสมบทเรียนได้ โดยมีการ
พัฒนา ตัวบ่งชีใ้ นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก
ครูได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน จากการจัดกิจวัตรประจาวัน และจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ และตามปฏิทินที่กาหนดช่วงวันที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้กาหนดไว้
ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ด้วยวิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายตามที่วางแผนไว้อาทิเช่น จากการรวบรวมบันทึก
ผลการเจริญเติบโต การสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย สัมภาษณ์ ผลงาน บันทึกผลการประเมินตามหน่วยการ
เรียนรู้ นามาวิเคราะห์สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งในระหว่างการติดตามบันทึกข้อมูลของแต่
ละครั้งนั้น ครูประจาชั้นจะได้วางแผนในการส่งเสริมพัฒนาในส่วนที่เห็นว่าเด็กๆยังมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ทั้งนี้ผู้บริหารร่วมรับทราบในการวางแผนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาในแต่ละช่วงที่มีการติดตามประเมิน
พัฒนาการ และเมื่อมีการบันทึกการติดตามประเมินครบ 3 ครั้งในช่วงปลายภาคเรียน ครูทุกคนดาเนินการ
สรุปเป็นผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล โดยใช้หลักฐานนิยม (Mode) เมื่อสรุปแล้วได้จัดทารายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และรับทราบว่าเด็กมี
ความสามารถ และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข หรือส่งเสริมต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้ผลพัฒนาการเป็นรายบุคคลแล้ว
ครูประจาชั้นจะได้ร่วมกันสรุปภาพรวมในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และระดับโรงเรียนต่อไป ซึ่งภาพรวมใน
ระดับชั้นเรียน และโรงเรียนนั้น จะได้นาสู่การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาส่งเสริมร่วมกันในแต่ละภาคเรียน
และแต่ละปีการศึกษาต่อไป ในกรณีที่พบปัญหาน่าสนใจในห้องเรียน ครูจะได้นามาจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย และเพื่อเป็นการติดตามเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็กรายบุคคล
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ใช้ “สมุดบันทึกธรรมชาติ” ซึ่งเป็นสมุดบันทึก
ประจาตัว ที่เด็กๆแต่ละคนจะได้ใช้ในการบันทึกสิ่งที่สังเกต สนใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
จนถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเมื่อนาสมุดบันทึกมาวิเคราะห์แล้ว จะมองเห็นพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ด้าน
ร่างกายสังเกตได้จากความแข็งแรง มั่นคงของกล้ามเนื้อมือในการวาด ด้านอารมณ์ -จิตใจ-สังคม สะท้อนได้จาก
การบรรยายภาพผลงาน และพฤติกรรมที่เด็กๆได้แสดงออกระหว่างการจัดทาบันทึก ส่วนด้านสติปัญญา
สังเกตได้จากรูปร่างและองค์ประกอบของภาพวาด จากการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าหรือ
ผลงาน ความก้าวหน้าของภาษาที่เด็กใช้ในการเล่าเรื่อง และจากการที่เด็กๆได้จัดทาสมุดบันทึกธรรมชาติ
ต่อเนื่อง ทุกภาคเรียน สมุดบันทึกธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งข้อมูลอีกอย่างที่สาคัญยิ่ง ที่โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
จะได้ใช้ติดตามความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามครู
บางคนยังไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังไม่ได้นาผลการประเมิน
มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเท่าที่ควร มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ ดี
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การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการดาเนินงานเพือ่ พัฒนา :
(C) (A)
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการนิเทศการสอน เป็นกระบวนการสาคัญในการกากับติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนาปัญหา หรือจุดด้อยในการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครู
มาเป็นประเด็นในการกาหนดหัวข้อการนิเทศในแต่ละภาคเรียน โดยการนิเทศการสอนในปีการศึกษา 2561
พบว่าจุดด้อยของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ นวธรรมชาติศึกษาคือ การขาดการให้ความสาคัญเรื่องของ
การเชื่อมโยงตัวเด็กกับธรรมชาติ การจัดการชั้นเรียน และการสื่อสาร การใช้คาพูดกับนักเรียน โดยนามาเป็น
หัวข้อที่ครูจะได้สังเกต เรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกัน ในภาคต้น เน้นให้ครูใช้วิธีสืบเสาะในการสอนธรรมชาติ
ศึกษา ส่วนในภาคเรียนที่ 2 เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการสังเกตการสอนของเพื่อน และนามา
วิเคราะห์ประเด็นในด้านต่างๆอาทิเช่น ก)เทคนิคกระบวนการสอน ข)การเชื่อมโยงธรรมชาติ ค)การบริหาร
จัดการชั้นเรียน ง)การใช้คาพูดและปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ครูได้รับคาแนะนา และแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาจากผู้บริหาร จากเพื่อนครู และเกิดข้อคิดในการนาไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ครูมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนได้ตรงจุดความต้องการของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริม ให้ครูปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ โรงเรียนจึงให้ความสาคัญในการพัฒนาครูแบบองค์รวม ได้แก่การพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรม รวมทั้งสุขภาพกายใจ โดยเชื่อว่าหากครูมีสุขภาพกาย ใจดี ก็จะเป็นปัจจัยสาคัญ ให้ครูได้ใช้ความรู้
และทักษะที่ได้รับการพัฒนา มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนให้ความสาคัญในเรื่องการจัด
สวัสดิการต่างๆแก่ครูอาทิเช่น การตรวจสุขภาพ เงินโบนัส กองทุนกู้ยืม ทุนการศึกษาบุตร กิจกรรมมอบ
ของขวัญวันเกิด ฯลฯ
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
5. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
-

มาตรฐานที่....
มาตรฐานที่....
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
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3. จุดเด่น
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ 3 ขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 90
ในทุกด้าน
2.เด็กมีความสุข ร่าเริง สดชื่น กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว สามารถสะท้อน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเรื่องมารยาท และการรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
3.เด็กสามารถใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัดคุ้มค่า และ มีวินัยในการจัดการขยะในชีวิตประจาวัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เน้นแนวทางในการเรียนรู้แบบธรรมชาติศึกษา
2.มีจานวนครูที่พอเพียง มีอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.มีอาคารสถานที่ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่ม รื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
4.มีกระบวนการจัดการและบริหารงานที่พัฒนาโรงเรียนแบบเป็นองค์รวม ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร ในด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะ
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1.บุคลากรครูในโรงเรียนมีความชานาญ และมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย สถิติในการลาออกน้อยมาก
ครูมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
2.ครูได้รับการพัฒนาแบบทั้งโรงเรียนไปพร้อมๆกัน ทาให้สามารถส่งเสริมศักยภาพครูไปในแนวทางเดียวกันได้ มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
3.กระบวนการพัฒนาครู ควบคู่กับการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้ครูมีความรักในหน่วยงาน มีสุขภาพกายใจที่
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.พัฒนาการของเด็กในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ในบางรายการย่อยที่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
2.สุขนิสัยในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.ยังไม่ได้ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานเท่าที่ควร
2.สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา มีจากัด
3.ความแม่นยาและชัดเจนในการกาหนดเกณฑ์การประเมินและรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1.การนาการประเมินผลพัฒนาการมาเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ครูบางส่วนยังมีข้อจากัดในการใช้สื่อเทคโนโลยี
5.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาจะได้นาไปปรับ ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2563-2567 โดยมี
แนวทางดังนี้
แผนปฏิบัติงานที่ 1. แผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
1.จัดให้มีการติดตาม ประเมินพัฒนาการนักเรียนและระบบที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.จั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข นิ สั ย ในเรื่ อ งการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์
ปลอดภัย ได้ปริมาณพอเพียง
แผนปฏิบัติงานที่ 2. แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ในด้านระบบการประกันคุณภาพ จะร่วมกัน พิจารณา ประเด็นคุณภาพ ของมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มี ความเข้าใจตรงกัน ทาความเช้าใจ
รายละเอียดรูปแบบ และแนวการจัดทารายงานประเมินตนเองจากต้นสังกัด
2. จัดหา หรือค้นหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาเพิ่มเติม นาสถิติการใช้สื่อต่างๆของครูมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการใช้ และกระตุ้นการใช้สื่อต่างๆของครู รวมทั้ง
การผลิตสื่อของครู ควรมีการจัดอบรมทักษะการใช้งานสื่อเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอด้วย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนา
นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น
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แผนปฏิบัติงานที่ 3 แผนพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.เน้นการพัฒนาศักยภาพครูแบบองค์รวมต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านศักยภาพและทักษะผู้นา ผ่านโครงการหลักได้แก่ โครงการพัฒนาครู โครงการครูคือผู้สร้างโลก
2. ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากกันและกัน ด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น
3. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาทาความเข้าใจเรื่องกระบวนการประเมินนักเรียนตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง
เน้นการทาความเข้าใจในเปูาหมายและเกณฑ์คุณภาพที่ได้ตั้งเอาไว้ เพื่อการประเมินผลพัฒนาการนักเรียนที่
ชัดเจน ตรงกันยิ่งขึ้น รวมทั้งความสาคัญของการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
6. ความต้องการการช่วยเหลือ
6.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น การตรวจสุขภาพ การรับวัคซีน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาหรับเด็ก
6.2 วิทยากรด้านธรรมชาติศึกษา และแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
6.3 การได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูในด้านต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ
6.4 ความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องของสวัสดิการครูเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูเอกชน และ
ความช่วยเหลือในเรื่องความเท่าเทียมในการจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถมีงบประมาณเพียงพอในการดาเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี)
ความโดดเด่น หมายถึง การดาเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมสาหรับการแข่งขัน
ระดับสากลในอนาคต
การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้ง หมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่า งต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และ
ระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
1.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี2562
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นานาชาติ
(C 3)

ชาติ
(C 2)




ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C 1)
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
การส่ง เสริม และพัฒ นาองค์ กรอย่างเป็ นองค์ รวม ผ่ านโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา และ
โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้ด้าน
ธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อมลงไปในหลักสูตร มีการจัดการอบรมบุคลากรทั้งโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน
ทาให้โรงเรียนได้รับการยอมรับในการเป็นหน่วยงานที่สามารถปลูกฝังวินัยในการจัดการขยะให้กับนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน ได้อย่างเป็นผลสาเร็จ มีการขยายผลสู่ครอบครัว ทั้งผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัว
ของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด จากการดาเนินกิจกรรม 3R ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลงจานวนมาก ขยะทั่วไปมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 73.25 ขยะอินทรีย์สามารถ
บริหารจัดการได้เหลือศูนย์ ขยะพิษมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 90 ทาให้ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ
คือ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจาปี 2561 (Zero Waste School) โรงเรียนกลุ่ม A
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะในปี 2562
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.

มาตรฐานการศึกษาและค่าเปูาหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4)
โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่
๑๑- ๑๓ เดือน ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการประเมินภายคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ดีขึ้นไป ได้แก่
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี )

น้ าหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๓๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๑๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๒.๕๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
๒.๕๐
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
๒.๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
๒.๕๐
และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี ) ประเภทโรงเรี ยน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๗.๖๐ คะแนน
มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรี ยน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
 ไม่ใช่
ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
 ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี )
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๕๐
๙.๕๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๑๕.๐๐
๓.๖๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐
๒.๕๐

ดีมาก
ดีมาก

๙๗.๖๐

ดีมาก

ไม่ใช่
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จุดเด่น
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา
เด็ ก มี พั ฒนาการสมวั ย ครอบคลุ ม ทั้ ง ๔ ด้ า น และมีค วามพร้อ มที่ จ ะศึก ษาต่ อ ในขั้ น ต่ อ ไป เด็ ก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ “รู้-รักษ์สิ่ง แวดล้อม อ่อนน้อมมารยาท”
สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ “กิจกรรมเด่น กีฬาดี นักเรียนมีความสามารถ”
มี โ ครงการพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของสถานศึ ก ษา ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งของการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี คื อ
“โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ หนูออมได้”
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และความชานาญ
และเป็นผู้นา ในการพัฒนาวิชาการ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้นาในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายเข้า
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดมีการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อ การพัฒ นาด้ านร่ างกาย ด้า นอารมณ์แ ละจิ ตใจ ด้ านสั ง คม และด้ านสติปั ญ ญา ส่ ง เสริมความสัม พัน ธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่มี
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ คือ ๑๑
มาตรฐาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมเด็กให้มีน้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
๒)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีแล้ ว แต่ควรพัฒนากิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เด็กแสดงความตระหนักในตนเอง และความมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มมากขึ้น สามารถบอกความต้องการ
และความพอใจของตนเอง ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆได้ เป็นต้น
๓)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีแล้ว แต่ควรจัดทาโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักอดทน รอคอย รู้จักการประหยัด เคารพในสิทธิของผู้อื่น และรู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
เพิ่มมากขึ้น
๔)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยดีแล้ว แต่ควรจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย มีสมาธิในการเรียนรู้ สามารถ
จาสิ่ง ต่างๆได้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ มีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย มีความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทาง และสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัยตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย ทดลองวิธีการใหม่ๆในการทาสิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้น
๕)สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา
ที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งควรดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
๖)สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กาหนดได้ดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมให้เด็ก
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กาหนดให้มีความเด่นชัดมากขึ้น โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการจัด
กิจกรรม ที่หลากหลาย ให้กาลังใจและให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๗)สถานศึก ษามี ก ารส่ งเสริม ด้ านเอกลั กษณ์ ไ ด้ ดี แ ล้ว แต่ ค วรให้จั ด กิจ กรรมเสริ มประสบการณ์ ที่
หลากหลาย ให้เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
๘)สถานศึกษามีการดาเนินงานโครงการพิเศษได้ดีแล้ว ควรจัดโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับปัญหาให้
เกิดแบบอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ผู้บริ หารมีป ระสิทธิ ภาพของการบริหารจั ดการและพั ฒนาสถานศึ กษาได้ ดีแ ล้วแต่ค วรพั ฒนา
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก
๒) สถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดี
อยู่แล้ว ควรดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยอย่าง
เหมาะสมแล้ว แต่ครูควรบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่าเสมอ
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ
คือ ๑๑ มาตรฐาน
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สถานศึกษาบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเพลงส่งเสริมคุณธรรม ประกอบกิจกรรม
ยามเช้า หลังเข้าแถว เพื่อเป็นข้อเตือนใจในการปฏิบัติตนของชาวพุทธในการปฏิบัติตามศีล ๕ข้อให้เด็กปฐมวัย
ที่นับถือศาสนาพุทธได้ยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตร เพลงส่งเสริมคุณธรรม(ใจดี) ประกอบการเรียนการสอนและใช้
ในกิจวัตรประจาวันทั่วไป เช่น ในการเริ่ มต้นการเรียนการสอนประจาวัน ปลูก ฝัง เรื่องความกตัญ ญูต่อผู้มี
พระคุณ เพลงมารยาทเด็กดี ใช้ประกอบการสอนท่าไหว้ ส่งเสริมการสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่ เด็กสามารถไหว้ได้
อย่างสวยงาม เพลงโรงเรียนน่าอยู่ นาไปส่งเสริมการรู้จักทิ้งให้เป็นที่เป็นทางและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน โรงเรียนให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ

58

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
กรอบสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ใน ๑ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
อนุบาล ๑

องค์ความรู้
๑. ตัวเรา(มนุษย์)
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติ
๔. วิวัฒน์วิทยาการ
การเรียนรู้ผ่านโครงการ
รวม
อนุบาล ๒
๑. ตัวเรา(มนุษย์)
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติ
๔. วิวัฒน์วิทยาการ
การเรียนรู้ผ่านโครงการ
รวม
อนุบาล ๓
๑. ตัวเรา(มนุษย์)
๒. สังคม
๓. ธรรมชาติ
๔. วิวัฒน์วิทยาการ
การเรียนรู้ผ่านโครงการ
รวม

สาระการเรียนรู้
๑.๑ ดินนี้มีคุณ
๒.๑ เลื้อยไหลบนแผ่นดิน (สัตว์เลื้อยคลาน)
๓.๑ ไม้ประดับดิน (ไม้คลุมดิน และสมุนไพร)
๔.๑ ทะเลแสนงาม (ทะเลและระบบนิเวศชายทะเล)

๑.๑ พลังลมห่มผืนโลก
๒.๑ แหวกว่ายในธารา (สัตว์น้าและแหล่งน้า)
๓.๑ ไม้ยืนหยัดใหญ่ (ไม้ยืนต้น)
๔.๑ มหัศจรรย์แห่งแมลง (แมลงและแมง)

๑.๑ ไฟให้ชีวิต
๒.๑ วิหคเหินลม
๓.๑ พลิ้วไหวในสายธาร(ไม้น้าและไม้ริมน้า)
๔.๑ ดวงดาวพราวแสง

จานวนสัปดาห์
๕ สัปดาห์
๕ สัปดาห์
๕ สัปดาห์
๕ สัปดาห์
๑๖– ๒๐ สัปดาห์
๓๖ – ๔๐สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๒๐– ๒๔ สัปดาห์
๓๖ – ๔๐สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๔ สัปดาห์
๒๐– ๒๔ สัปดาห์
๓๖ – ๔๐สัปดาห์
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