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ค าน า 
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนับเป็นระดับการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด  

ในการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ  โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ  และได้จัดการศึกษามาตั้ งแต่ 
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 ประเมินผลการด าเนินการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็น ผู้มีความรู้  มีทัก ษะมีความช านาญ มีการปฏิบัติงานที่ 
มุ่งประโยชน์แก่องค์กร ปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ 
 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีฉบับนี้   จึงเป็นส่วนสรุปข้อมูล 
ที่ส าคัญ  ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีอ งค์ประกอบ 2 
ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ช่วยให้โรงเรียนได้มองเห็น
ปัญหา ข้อบกพร่อง สามารถวางแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
         โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 

                                                                      พฤษภาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน รหัส 10100501 ท่ีต้ัง 2/550 ซอยพหลโยธิน 40  
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์  02-561-2966 และ 02-561-1492 โทรสาร 02-940-1551 
email Sudarukschool@ hotmal.co.th   Website Sudaruk.ac.th ได้รับอนญุาตจัดต้ังเมื่อ  25 
พฤษภาคม 2532 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีท่ี 3 จ านวนนักเรียนท่ีรับได้  560 คน จ านวน
นักเรียนปัจจุบัน 194 คน  (รวมเตรียมอนุบาล) จ านวนบุคลากรในโรงเรียน 33 คน 
 
ตอนท่ี 2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย  
  1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ  
  2.1  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในทุกด้าน อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
  2.2  การประเมินผลส าเร็จของโครงการ เป็นไปตามตัวชี้วัดและเปูาหมายของโครงการ 
     มากกว่าร้อยละ 80 
  2.3  บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ  เป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ 
  2.4  ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปล่ียน 
     ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแก่หน่วยงาน องค์กรและโรงเรียนต่างๆ 

2.5  โรงเรียนได้รับการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม  
      2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

  2.6  โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องการการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
  2.7  เป็นสถานศึกษาท่ีผู้ปกครองให้ความนิยมในการสมัครเข้าเรียน มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 
 
 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร ให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีคงระดับเดิมหรือดีกว่าเดิม  

    โรงเรียนจะมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2563-2567  โดยน า

ข้อท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ไปเป็นประเด็นในการวางแผนพัฒนาต่อไป โดยมีแผนปฏิบัติ

งานดังนี้ 
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     3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  

     3.1.1 จัดโครงการสร้างการบริหารงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลง และ
ตอบสนองต่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ 

     3.1.2 จัดหา หรือค้นหาส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านบุคคล เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา เพิ่มเติม ต่อเนื่อง   

     3.1.3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางในการด าเนินงานของ
โรงเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 

 

       3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพครู   
       3.2.1 พัฒนาความรู้และทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ   

      3.2.2 เน้นการพัฒนาศักยภาพครูแบบองค์รวมต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาความสามารถ ควบคู่ไป 
กับคุณธรรมและ คุณภาพชีวิต  

     3.2.3 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากกัน ด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น 

      3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
     3.3.1 การวางแผนระบบการประกันคุณภาพโดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในกระบวนการ และปฏิบัติงาน

อย่างประสานสัมพันธ์กัน  โดยการแบ่งและมอบหมายงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน จัดท าประเด็นพิจารณา และ

ประเด็นคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้มีรายละเอียดเป็นท่ีเข้าใจของทุกฝุาย ง่ายต่อการท าความ

เข้าใจและติดตามประเมิน  

 4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นองค์รวม ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 

โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ ท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับในการ
เป็นหน่วยงานท่ีสามารถปลูกฝังวินัยในการจัดการขยะให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จ มีการขยายผลสู่ครอบครัว ท้ังผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเห็น
ได้ชัด จากการด าเนินกิจกรรม 3R  ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลง
จ านวนมาก ขยะท่ัวไปมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 73.25 เปรียบเทียบเมื่อยังไม่เริ่มด าเนินการ ขยะอินทรีย์
สามารถบริหารจัดการได้เหลือศูนย์  ขยะพิษมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 90 ท าให้ โรงเรียนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ คือ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจ าปี 2561 (Zero Waste School) 
โรงเรียนกลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  และได้รับการจัดต้ังให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม นับเป็นแหล่ง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน รหัส 10100501 ท่ีต้ัง 2/550 ซอยพหลโยธิน 40   ถนนพหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์  02-561-2966 และ 02-561-1492 โทรสาร 02-940-1551 
email Sudarukschool@ hotmal.co.th   Website Sudaruk.ac.th ได้รับอนญุาตจัดต้ังเมื่อ  25 
พฤษภาคม 2532 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีท่ี 3 จ านวนนักเรียนท่ีรับได้  560 คน จ านวน
นักเรียนปัจจุบัน 194 คน (รวมเตรียมอนุบาล) จ านวนบุคลากรในโรงเรียน 33 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
 บุคคลธรรมดา 
ประเภทโรงเรียน 

 ประเภทโรงเรียนในระบบ  สามัญศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 

  ปกติ  (สามัญศึกษา) 
 
 ประวัติและการด าเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาโดยย่อ 

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์แห่งแรกก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500  โดยนางสุดา (นครานุรักษ์) ทศานนท์ 
ต้ังอยู่เลขท่ี 409 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  จังหวัด กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอนระดับช้ันอนุบาล  2-3 
โดยเริ่มเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2500  รับเด็กนักเรียนท้ังประจ าและไปกลับ โดยมีนาง
สุดา  นครานุรักษ์  เป็นครูใหญ่ ผู้จัดการ และ ผู้รับใบอนุญาต ในปี 2532 มีการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ 
บางเขนขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  รับนักเรียนไป – กลับ มี
นักเรียนในปีการศึกษาแรกจ านวน 53 คน  ครูจ านวน 5 คน  โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์อุรุพงษ์  เปิดท าการ
จนถึงปี พ.ศ.2535 จึงได้ปิดท าการเนื่องจากโดนเวนคืนท่ีดิน  เพื่อก่อสร้างทางด่วน  คงเหลือโรงเรียนอนุบาล
สุดารักษ์ บางเขน เพียงแห่งเดียว โรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2554 ได้รบัการ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง  โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในปี พ.ศ. 2555 และได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศสตร์ภายใน
โรงเรียนจนประสบความส าเร็จ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก 
ระดับประเทศในปีพ.ศ. 2557   นอกจากนั้นโรงเรยีนยังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุบาล
ศึกษาแห่งประเทศไทยฯ กับสสวท. ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 3 ปี  (2558-2560)   ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง 
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“ธรรมชาติศึกษา” รวมท้ังจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการขยะ  
และจากการที่โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4-
5 ปี ในโครงการสุดารักษ์ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม 
เห็นความต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียนจึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
ขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีพ.ศ. 2561  จากการเข้าร่วม
ประกวดในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
ได้รับการจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีหน่วยงานต่างๆขอ
เข้ามาศึกษาดูงาน อาทิเช่น สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ  ส านักเทศบาลนครนนทบุรี  ส านัก
เทศบาลต าบลหนองเบน  โรงเรียนเพลินพฒันา โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์  โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์จังหวัด
แพร่ โรงเรียนดรุณนมิิตวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังส้ิน  30 คณะ 384 คน  นักเรียนมีผลงานความสามารถ
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านร่างกายและการแสดงออก ในปีพ.ศ. 2561  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขัน Cheerleading Thailand Championship รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และถ้วย
รางวัลสปิริตยอดเย่ียม  จากการแข่งขัน International Cheerleading Championship ระดับอายุ 5-7 ปี   
โรงเรียนได้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพของครูและนักเรียน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน โดยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวต้นแบบตัวน้อย (ปีพ.ศ. 2561)  และโครงการโรงเรียนเด็กกิน
ผัก (ปีพ.ศ. 2562) มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เรื่องพืชผักสวนครัว และการประกอบอาหารที่มีประโยชน์มา
ให้ความรู้ ให้นักเรียนได้เห็นท่ีมาของอาหาร ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหาร  มีสุขนิสัยท่ีดีในการ
เลือกรับประทาน  มีการจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารภายในโรงเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เน้นการ
ให้บริการอาหารปลอดสารพิษต่างๆ ด้วยการจัดเมนูอาหารสุขภาพที่มีสัดส่วนของอาหารประเภทต่างๆท่ี
เหมาะสม จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหารท่ีปลอดภัย โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง จากสวนผัก และปุ๋ยอินทรีย์
ธรรมชาติท่ีผลิตได้  
 

แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงเรียน 
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     แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จ านวนห้องเรียนและผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน

ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี

ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       

อนุบาลปีที่ 1   19 14   33 

อนุบาลปีท่ี 2   27 25   52 

อนุบาลปีท่ี 3   34 36 2  72 

รวมทั้งสิ้น   80 75 2  157 

- หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน 

- ส่ือการเรียนการสอน 

- งานการประเมินผลวดัผล 
- งานนิเทศการสอน 

- จดัระบบโครงสร้างการ
บริหารบุคลากร 
- งานพฒันาบุคลากร 
ความกา้วหนา้ของครู 
- จดัสวสัดิการ สร้างขวญั
ก าลงัใจแก่บุคลากร 
- ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากร 

- งานกิจการนกัเรียน 

- งานสวสัดิการ
นกัเรียน 

- งานบริการและ 
สวสัดิการนกัเรียน 

- งานแนะแนว 

- การวางแผนการใชง้าน
อาคารสถานท่ี 

- งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
อาคารสถานท่ี 

- งานพฒันาและรักษา
สภาพแวดลอ้ม 

- งานสารบรรณ 

- งานจดัสรรงบประมาณ 

- งานการเงิน-บญัชี 
- งานเอกสารการพิมพ ์

- งานทะเบียนครู/นกัเรียน 
สถิติ 
- งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์

- งานบริการชุมชน 

- งานส่งเสริมความสมัพนัธ์
กบัชุมชน 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

ผูรั้บใบอนุญาต/ผูจ้ดัการ 

ผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

ฝ่ายการเรียนการสอน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายความสมัพนัธ ์
กบัชุมชน 
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 1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ   1  1 

- ผู้อ านวยการ 1    1 

- ที่ปรึกษา 1     

รวม 2  1  3 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  14   14 

- ครูต่างชาติ  1   1 

รวม  15   15 

3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี 2 3   5 

5.อื่นๆ (ระบ ุ

   - พี่เลี้ยง 

 

5 

 

5 

   

10 

รวม 7 8   15 

รวมทั้งสิ้น 9 23 1  33 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    นักเรียน 10 คน / ครู 1 คน  
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง   15-18 คน/ ห้องเรียน 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 11 1     

สุขศึกษาและพลศึกษา 1      

ศิลปะ 1      

ภาษาต่างประเทศ 1      

 
2.ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา “พัฒนาการดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด จิตสนใจ ใฝุเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อ่อนน้อมมารยาทและระเบียบวินัย เน้นครู
คุณภาพ สร้างโอกาสการมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมของสังคมการเรียนรู้ท่ีมี
ความสุข 

พันธกิจ พันธกิจท่ี 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะ การคิด     
                     และความสนใจใฝุรู้ 
พันธกิจท่ี 2  จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
พันธกิจท่ี 3  จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
พันธกิจท่ี 4 จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ 
                    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจท่ี 5 พัฒนาครูทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการสอน 
พันธกิจท่ี 6  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด 
                     การศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 7  พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูป 
                     การศึกษา 

 



 
9  

2.ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เปูาหมาย เปูาหมายท่ี 1  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาสมวัย 
เปูาหมายท่ี 2  ผู้เรียนมีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
เปูาหมายท่ี 3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                   เหมาะสมตามวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เปูาหมายท่ี 4  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับวัย 
เปูาหมายท่ี 5  ผู้เรียนรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถดูแลรักษ์ 
                  ส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้ตามวัย 
เปูาหมายท่ี 6  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสาระการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา 
เปูาหมายท่ี 7  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นครูสามารถ 
                  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เปูาหมายท่ี 8  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
                   ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เปูาหมายท่ี 9  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และ 
                   กิจกรรมของโรงเรียน 

เปูาหมายท่ี 10  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ 

3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

เอกลักษณ์ กิจกรรมเด่น  กีฬาดี  มีความสามารถ 

อัตลักษณ์ รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม อ่อนน้อมมารยาท 
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3.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปูาหมาย ผลส าเร็จ 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของสถาน 

ศึกษา 

 

สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์ 

สช. 

 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

 

1. โครงการพอดีได้

ด้วยใจพอเพียง 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

92.35 ระดับ

ยอด

เยี่ยม 

มฐ 1 ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

1.การปลูกฝังระเบียบ

วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

2.การจัดการเรียนรู้ที่

เชื่อมโยงทักษะพื้นฐาน 

2. โครงการต้นกล้า

ความดี 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

 87.89 ระดับ

ดีเลิศ 

มฐ 1 ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

1.การปลกูฝังระเบียบ

วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

3. โครงการอ่านย้ิม

อิ่มสมอง 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

 82.80 ระดับ

ดีเลิศ 

มฐ 1 ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

9.การส่งเสริมทักษะการ

อ่านเพือ่ใช้เป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา 

มี

ปรากฎ 

ดี มีปรากฎ ระดับ

ดีเลิศ 

มฐ 2 ยุทธศาสตร์

ที่ 1 

2.การจัดการเรียนรู้ที่

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

ดีเลิศ 

87.26 ระดับ 

ดีเลิศ 

มฐ 2 ยุทธศาสตร์

ที่ 4 

3.การจัดการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมวิธีการคิด

วิเคราะห์ ด้วยวิธีการ 

Active Learning 

3. โครงการสุดา

รักษ์รวมใจ สร้าง

คุณค่าวัสดุเหลือใช้ 

ลดขยะให้เหลือ

ศูนย์ 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

85.20 ระดับ

ดีเลิศ 

มฐ 2 ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

1.การปลูกฝังระเบียบ

วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

1. โครงการอบรม

พัฒนาครู 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

93.33 ระดับ

ยอด

เยี่ยม 

มฐ 3 ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

5.การพัฒนาครูให้มี

ความช านาญ 

2. โครงการครคูือ

ผู้สร้างโลก 

85 ระดับ

ดีเลิศ 

100 ระดับ

ยอด

เยี่ยม 

มฐ 3 ยุทธศาสตร์

ที่ 3 

- 

        

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน

เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 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 
  

 ท่ีมา  ข้อมูลจากสรุปรายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
 

 5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือการ

พัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อ
ยอด เพ่ิมมูลค่า มีเปูาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบท
น้ันๆ (N – New)  มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A – Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best – Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ึนตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1.หลักสูตร “ธรรมชาติศึกษา” การจัดการเรียนการสอน ปฐมวัย 

2.โรงเรียนรกัษ์ธรรมชาติ การบริหารการจัดการ ปฐมวัย 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

โรงเรียนปลอดขยะ  

ศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาติ 

กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 

- 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2554 กระทรวงศึกษาธิการ - 

2.โรงเรียนปลอดขยะ (zero Waste School) 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม 

- 

3.จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนปลอดขยะ 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม 

- 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 

 
 
 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก - 

รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก - 

รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
              สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 
 

90 157 144 91.72 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

    142 90.45  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

    145 92.36  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    149 94.90  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

    140 89.17  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

  90 157 142 90.45 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

    144 91.72  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

    142 90.45  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

    143 91.08  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยม      
ที่ดี 

    143 91.08  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

    144 91.72  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 
 

    141 89.81  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

    142 90.45  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    142 90.45  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    145 92.36  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  90 157 144 91.72 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

    144 91.72  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง     145 92.36  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
    149 94.90  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    144 91.72  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    141 89.81  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

    143 91.08  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  90 157 142 90.45 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    146 92.99  

 4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

    141 89.81  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

    142 90.45  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคดิเชงิเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตดัสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้
 

    142 90.45  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    144 91.72  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

    141 89.81  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้   - - - - - 
 5.1 ……. - -   - -  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

91.31 ยอดเยี่ยม 

 
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม    

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

 กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย : (P) 
 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน มีข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยดังนี้ 
 1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562 และงบประมาณ โดยมีการปรับ
แผนพัฒนาโรงเรียนในเดือนกันยายน 2561 เพื่อให้สอดคล้องต่อการประกาศมาตรฐานการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ใหม่  มีการก าหนดกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามแผนพัฒนา
โรงเรียน กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561)    
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาซึ่งประกอบด้วย
โครงการต่างๆ คือ  
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  - โครงการอ่านยิ้มอิ่มสมอง 
  - โครงการต้นกล้าความดี 
  - โครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง 
 3.พัฒนาคุณภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยโรงเรียนด าเนินการจัด
ประสบการณ์ในลักษณะ 6 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้
พัฒนาขึ้น มีการด าเนินงานเป็นกระบวนการขั้นตอนดังนี้ 
   3.1.1 เตรียมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของแผนฯก่อนการจัดประสบการณ์ 
   3.1.2 วางแผนการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง โดยมีการวิเคราะห์ความครบถ้วนของ
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในหน่วยการเรียนรู้และก าหนดเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ 
     3.1.3 จัดท าปฏิทินการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการติดตามพัฒนาการ
เด็กโดยการวางแผนประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง  
   3.1.4 จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตาม
แผนการจัดประสบการณ์ พร้อมท้ังประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงระหว่างการจัดประสบการณ์เป็นระยะ
และต่อเนื่องภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง  
   3.1.5 มีการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการ และการเรียนรู้ 
ระหว่างปอีื่นๆ ดังนี้ 
   1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   2) โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ 
   3) โครงการวันส าคัญ 
   4) โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก 
   5) การบูรณาการการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(Project Approach) 
   6) กิจกรรมทัศนศึกษา 
   7) กิจกรรมกีฬาสี  
   8) โครงการนักกีฬา(แอโรบิค) 

4. สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาทุกระดับช้ันปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
 5. ประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
          6. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของเด็ก
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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 การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/และผลการด าเนินงาน : (D) 
 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาว 5 ปี 2558-2562 
(ฉบับปรังปรุงปี 2561)  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของ
โรงเรียนด้านคุณภาพของเด็กตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลง
มติเห็นชอบแผนฯ และค่าเปูาหมาย เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ 
2562 และจัดท ารายละเอียดโครงการตามแผน  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ 2562 ด้านพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการด้านร างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได พัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได พัฒนาการดาน
สังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม พัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารไดมีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูได โดยด าเนินการเป็น 2 รูปแบบได้แก่ ก) ผ่านการจัดกิจวัตรประจ าวันท่ีมีตาราง
ก าหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน ในลักษณะกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก และ ข) จากการ
ด าเนินการตามโครงการจากแผนพัฒนา และโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุน
พิเศษ ท้ังนี้จะได้รายงานกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาเป็นรายด้านพัฒนาการดังนี้  
 
พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขนิสัย 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ จักรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยการจัดเมนูประจ าวันท่ีมีอาหารครบหมู่ ในปีการศึกษานี้ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและประกอบอาหารจากผักปลอดภัย เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทาน  โรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านการจัดบริการอาหารแก่
นักเรียน โดยจัดให้มีการใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้แก่การใช้ไข่และผักอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อเก็บ
รับประทาน และท าอาหารจากผักให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน ปรับปรุงเมนูอาหาร เช่นจัดให้เด็กได้รับ
ประทานข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดสัดส่วนอาหารให้ได้สามส่วนท่ีสมดุลได้แก่แปูง  โปรตีน และผัก  มีการ
จัดกิจกรรมออกก าลังกายสม่ าเสมอทุกเช้าและส่งเสริมให้มีการจัดเวลาออกก าลังกายเพิ่มเติม ในการจัด
กิจกรรมกลางแจ้งทุกวัน ซึ่งมีการวางแผนก าหนดเวลาให้ห้องเรียนต่างๆได้ใช้สถานท่ีกลางแจ้งอย่างท่ัวถึง 
เพียงพอ มีการตรวจสุขอนามัยเบื้องต้น และให้ค าแนะน าประจ าวันโดยครูประจ าช้ัน เช่นการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย เล็บ ผม  ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จัดท าบันทึก และน าผลไปแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์  
หรือมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคน มีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักหลีกเล่ียงต่อโรค และส่ิงเสพติด ด้วยการให้ความรู้
ผ่านกิจวัตรประจ าวันของโรงเรียน อาทิเช่น การล้างมือท่ีถูกวิธี  การรักษาความสะอาดของร่างกายเบื้องต้น 
การหลีกเล่ียงการติดต่อโรค ส่ิงเสพติดให้โทษ นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางกายท้ังกล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ผ่านกิจกรรมประจ าวันต่างๆ คือ กิจกรรมยามเช้า กิจกรรม



 
20  

กลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นประจ าทุกวัน  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการสอนกิจกรรม พลศึกษา โดย
ครูที่จบด้านพลศึกษาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติมอีกสัปดาห์ละครั้ง โดยแบ่งเป็นกิจกรรม
พละบก และพลน้ าสลับกันไป  
 นอกจากการให้ความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆประจ าวันแล้ว โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยให้
รักการออกก าลังกาย ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษคือ การจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วม และจัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และจัดให้มีโครงการนักกีฬาส าหรับผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 ด้านมาตรการเฝูาระวังโรคติดต่อ โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น เมื่อเด็กมาถึง
โรงเรียน และก่อนเข้าเรียน  เช่นตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ตรวจมือและ ภายในปาก คอ หากมีอาการเฝูา
ระวัง จะมีการคัดกรองเด็ก เพื่อส่งกลับบ้านให้ผู้ปกครองได้น าไปพบแพทย์ต่อไป ท้ังนี้เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค 
ผลการพัฒนาด้านร่างกาย  
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เด็กมีทักษะการ
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมกับวัย มีสุขนิยสัยท่ีดี รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น สามารถดูแลตนเองให้
ปลอดภัย รู้โทษของส่ิงเสพติดได้ตามวัย โรคติดต่อและระบาดในโรงเรียนพบน้อย โรงเรียนสามารถด าเนินการ
ควบคุม ปูองกันไม่ให้เกิดการเจ็บปุวยในวงกว้างได้ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้าน
ด้านร่างกาย ในระดับยอดเยี่ยม 
 
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ และการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ อย่างสม่ าเสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
ประจ าวันท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน ครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปฏิบัติต่อเด็กด้วยความอบอุ่น เป็นมิตร เช่นยิ้ม พูดจาทักทายด้วยอัธยาศัย โอบกอด  มีการตอบสนอง
ต่ออารมณ์ ความรู้สึกของเด็กอย่างเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมประจ าวันทุกๆเช้าเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาพุทธ เช่นการสวดมนต์ แผ่เมตตา นั่งสมาธิ  จัดกิจกรรมเคล่ือนไหว และจังหวะ  และกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางความรู้สึก   มีอารมณ์ผ่อนคลาย  นอกจากนั้นโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพลงในหลักสูตร เด็กๆทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
และดนตรีผ่านบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นอกจากการจัดกิจกรรมประจ าวันดังกล่าวแล้ว ในวัน
ส าคัญโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมนนัทนาการให้กับเด็กอาทิเช่น กิจกรรมการแสดงนิทาน  กิจกรรมวันปีใหม่  
กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก  ส าหรับเด็กท่ีมีแววความสามารถด้านศิลปะ และการเคล่ือนไหว ก็ได้รับการ
ส่งเสริมฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงออกต่างๆตามความสมัครใจและความพร้อม  
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กๆมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ผู้น าด้านต่างๆ อาทิเช่น การเป็นผู้น าอ่านข่าว สวดมนต์  ออกก าลังกายในกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมการพูด
หน้าช้ันเรียน กิจกรรมการแสดงในโอกาสต่างๆ กิจกรรมจิตอาสางานส่วนรวม อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาท า
ความสะอาดโรงเรียน  ส่งเสริมความเมตตากรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันผ่านกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์
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ส่ิงแวดล้อม และ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดยให้เด็กๆได้ผลัดเปล่ียน มาช่วยกิจกรรมธนาคารขยะรับผิดชอบดูแล
เล้ียงไส้เดือน  ดูแลความสะอาด และ รับน้องๆช้ันเล็กกว่าไปส่งท่ีห้องเรียน น้องๆจะเดินเข้าโรงเรียนพร้อมพี่ๆ 
โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเดินเข้ามาส่ง  เพื่อส่งเสริมความมั่นใจท้ังนักเรียนท่ีเป็นรุ่นพี่และน้อง สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเด็กๆต่างระดับช้ัน 
 นอกจากนั้น ในโครงการต้นกล้าความดี ทางโรงเรียนจัดให้มีการอบรมคุณธรรมทุกสัปดาห์ อาทิเช่น 
เรื่องความซื่อสัตย์ การรักษาศีล 5 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กด้านอารมณ์-จิตใจผ่านการบันทึก 
สมุดบันทึกต้นกล้าความดี ซึ่งเป็นกระบวนการท างานระหว่างบ้านและโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาให้เด็กเกิด
การปฏิบัติเป็นกิจนิสัย และนอกจากจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าวแล้ว ยังส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม ผ่าน
โครงการวันส าคัญท้ังวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีความรักและช่ืนชมใน
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ และวันจบการศึกษา (วันสุดท้ายของ
การเรียน) ซึ่งเด็ก ๆ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นพื้นฐานคุณธรรมตามวัฒนธรรมไทย 
   

 โรงเรียนมีความเช่ือในเรื่องของพลังธรรมชาติ ท่ีจะช่วยท าให้จิตใจของเด็กๆอ่อนโยน ผ่อนคลาย 
โรงเรียนจึงจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้นานาชนิด ไม้ดอก และ
ไม้ใบ    ร่มรื่นและสวยงาม  สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นแนวการสอนธรรมชาติ  มีการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาสถานท่ีธรรมชาติท่ีสวยงาม อาทิเช่น สวนสิริกิต์ิ สวนรถไฟ ฯลฯ การจัดทัศนศึกษาโครงการ 
ครอบครัวร่วมเรียนรู้ ในช่วงวันหยุดเพื่อให้ครอบครัวได้มีท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาศึกษาธรรมชาติร่วมกับ
ลูก เช่นชายหาดบางแสน หมู่บ้านหิ่งห้อย อ าเภอบางกระเจ้า นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จึงมี
ความสุข ร่าเริง อารมณ์ดี  จิตใจสงบ อ่อนโยน  
ผลการพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ 
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการ
มาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น
แสดงออกถึงความช่ืนชมในศิลปะ ดนตรี  ท่ีชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย สอดคล้องตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด มีความรับผิดชอบ มีเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
ของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านอารมณ์จิตใจ ในระดับยอดเยี่ยม  
 
พัฒนาการด้านสังคม การช่วยเหลือตนเองและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 ในการจัดกิจกรรมประจ าวัน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เกิดการเล่น และ ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ โดยครูวางแผนการจัดกิจกรรมท้ังในรูปแบบของรายกลุ่มและรายบุคคลอย่างสมดุล ให้เด็กได้มี
โอกาสฝึกทักษะการเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น  
 โรงเรียนส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองผ่านกิจวัตรประจ าวันต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกฝน
ทักษะ และช่วยเหลือตนเองตามวัย อาทิเช่นการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ า  
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย และการสวมใส่เส้ือผ้า  
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 เด็กๆได้รับการส่งเสริมด้านวินัยผ่านกิจวัตรประจ าวันและแนวปฏิบัติต่างๆภายในโรงเรียน เปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงเรื่องระเบียบวินัยในห้องเรียน และการสร้างข้อตกลงต่างๆร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการประมาณตน รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้จัก
อดออม ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการท่ีบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการต้นกล้าความดี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 6 กิจกรรม ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กด้านสังคมดังนี้  เช่น ก) กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยผ่านเพลง ค าคล้องจอง ข) กิจกรรมสมุดบันทึก  “ต้นกล้าความดี”  จัดให้มีสมุดบันทึก
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 10 ประการ ให้เป็นกิจนิสัยประจ าวันท่ีดีงาม 
ค) กิจกรรมปลูกฝังความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการประหยัด   
อดออม รู้จักการแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  ง) กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย เพื่อให้เด็กปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย จ) กิจกรรมวินัยส่งเสริมจิตส านึก“จิตอาสา” รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น    
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และฉ) กิจกรรมปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังได้กล่าวมาแล้วนี้นั้นเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่า
วัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยในการจัดการขยะให้กับเด็ก ได้แก่การคัดแยกขยะ 
การรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารให้
หมดจานเพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหาร (Food Waste) การจัดกิจกรรม 3R  ได้แก่ 1) การลดใช้ เช่นรณรงค์
การใช้กระติกน้ า ถุงผ้า  2) การใช้ซ้ า เช่นการน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลปะ ประดิษฐ์ส่ือ ของเล่นของ
ใช้ การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าคือใช้ซ้ าจนครบสองหน้า  3) การน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการจัดกิจกรรมธนาคาร
ขยะท่ีโรงเรียนได้รับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ  เพื่อน ามาเป็นเงินออมให้กับเด็กๆ เป็นประจ าทุกเดือน 
เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการท้ังในรูปแบบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้น าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะต่างๆจ านวน 10 ฐานการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่าน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นแนวธรรมชาติ การใช้บทเพลง และนิทานซึ่งเป็นส่ือท่ีทรงพลัง
ในการปลูกฝังลักษณะนิสัยส าหรับเด็กปฐมวัย  
ผลการพัฒนาด้านสังคม 
 จากการด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาทงาม รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ สามารถเล่น ท างานและช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ตามวัย รู้จักประหยัด พอเพียง สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และ ศาสนาท่ีตนนับถือได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย เด็กๆแสดงออกในเรื่องของรักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างเห็นได้ชัด รู้จักการท้ิงขยะได้ถูก
ท่ี คัดแยกขยะเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวันได้ บอกวิธีและมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมรอบตัว แสดงออกถึง
ความรักในธรรมชาติ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านด้านสังคม ในระดับยอดเยี่ยม 
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พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 และมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ปีการศึกษาละ 2 โครงการ ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องท่ีเด็กสนใจ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย โดยน ากิจกรรมการทดลองมาจัดให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ด้านการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คิดและแสวงหา
ค าตอบในเรื่องท่ีตนสงสัย  และเพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีความสนใจใฝุรู้รักการอ่าน จึงได้จัดให้มีโครงการ
อ่านยิ้มอิ่มสมอง ในรูปแบบสมาชิกนิทานเพื่อนรัก โดยเด็กๆได้รับหนังสือนิทานเดือนละ 1 เล่มต่อเนื่องทุก
เดือนระหว่างเปิดภาคเรียน จ านวนรวม 8 เล่ม  ครูประจ าช้ันและครูบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาในนิทาน เด็กๆสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน หรืออ่านเพิ่มเติมกับ
ผู้ปกครองท่ีบ้านก็ได้ มีการจดบันทึกสถิติการอ่านรายบุคคลลงในสมุดบันทึกหนอนน้อยนักอ่าน ซึ่งมีการมอบ
รางวัลแก่หนอนน้อยนักอ่านเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดส่ือและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
ทักษะด้านภาษาอย่างหลากหลาย  อาทิเช่น ห้องสมุดซึ่งมีหนังสือนิทานและหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ
จ านวน 7,460 เล่ม ภายในห้องเรียนจัดให้มีมุมหนังสือประจ าในทุกห้องเรียน บริเวณภายนอกห้องเช่นบริเวณ
พักรอ มีช้ันวางหนังสือให้ได้เลือกอ่าน  มีการเขียนปูายช่ือ ค าต่างๆ ติดในบริเวณห้องเรียน และบริเวณ
โรงเรียน   ให้เด็กได้สังเกต ส่งเสริมทักษะการพูดและเขียน ผ่านกิจกรรมการพูดหน้าช้ันเรียน การเล่าเรื่อง  
เด็กๆได้ฝึกเขียนเพื่อส่ือสารความหมายตามวัย เช่นเขียนตามแบบ หรือ เขียนตามความจ า โดยครูเป็นผู้ช่วยให้
ค าแนะน า ส่วนด้านการส่งเสริมทักษะทางกระบวนการเรียน STEM ศึกษานั้น โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
สสวท. โดยผ่านการอบรมขยายผลแบบออนไลน์ และเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เด็กๆยังได้
เรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครูเป็นผู้แนะน าท าให้ดู และเพื่อให้รองรับต่อการ
เรียนต่อในระดับประถมศึกษาท่ีมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ  โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียน 
ipad ส าหรับเด็กๆช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ได้ใช้อุปกรณ์ ipad ในการเรียนรู้   ในปีการศึกษา 2562 นี้มีการจัด
อุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องเรียนได้แก่  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออลอินวัน อ านวยความสะดวกให้ครูในการ
เช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้สนับสนุนการสอนในห้องเรียน เริ่มต้ังแต่ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ก่อน ส่วน
อนุบาลปีท่ี 2 และ 3 มีอุปกรณ์โทรทัศน์แบบ smart TV เด็กๆจึงสามารถเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีโดยมีครู
ก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสม สะดวกขึ้น เป็นการใช้เพื่อส่ือการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นเท่านั้น และจากการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นในเรื่อง ธรรมชาติ  เด็กได้ฝึกฝนทักษะการสังเกตและจดบันทึกตามความเป็นจริง 
ท าให้มีทักษะการสังเกตท่ีดี รู้จักใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าในการเรียนรู้ เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ  นอกจากการ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานความพร้อมทางด้านสติปัญญาดังได้กล่าวข้างต้นมาแล้วนั้น  โรงเรียนยังจัดกิจกรรม
ศิลปะ เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยครูศิลปะที่มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะ  จัดเป็น
กิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กๆทุกคนได้รับประสบการณ์อย่างท่ัวถึง  
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ผลการพัฒนาด้านสติปัญญา  
 จากการด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เด็กรู้จักสังเกต บันทึกส่ิง
ท่ีค้นพบ มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะทางการคิดเหมาะสมกับวัย สามารถใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาค าตอบในส่ิงท่ีตนสงสัย มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 
รู้จักการวางแผน แก้ปัญหา และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย  สามารถแสดงออกด้านความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการพูด  การแสดงออก มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบ่งชี้ด้านสติปัญญา 
ในระดับยอดเยี่ยม 
 

การประเมินกระบวนการพัฒนาเด็ก และการด าเนินงานเพื่อพัฒนา (C) (A) 
 โรงเรียนมีกระบวนการในการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
โดยได้น ามาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียนมาก าหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนา น าสู่หลักสูตรและแผนการสอน 
ในแต่ละสัปดาห์ ก าหนดให้มีการประเมิน และติดตามผลการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   ส่วน
พัฒนาการในด้านต่างๆ ก าหนดให้ครูมีการติดตามพัฒนาการเด็กภาคเรียนละ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งท่ีมีการ
ติดตามประเมิน ครูประจ าช้ันจะได้มีการวางแผนพัฒนาในส่วนท่ียังพบว่ามีผลการพัฒนาไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย สมควรได้รับการส่งเสริม โดยมีการบันทึกเปูาหมายในการพัฒนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
นอกจากนั้น ยังมีการติดตามพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โดยการสุ่มบันทึกพฤติกรรม และน ามาวิเคราะห์
พัฒนาการรวมถงึวางแนวทางในการส่งเสริมหากพบปัญหา ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ผู้บริหารรับทราบ 
และร่วมติดตามให้ค าแนะน าในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  5 ยอดเย่ียม 

 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
ต่อเน่ือง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มคีวามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   4 ดีเลิศ 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

  
4 ดีเลิศ 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วม 

  
3 ดี 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  

    

7 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้   - - 
 7.1-7.5 - -   

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

4.33 ดีเลิศ 

  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเปูาหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 

 
  

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

กระบวนการวางแผนการบริหาร และการจัดการ : (P) 
โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ 
                 1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
        2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558-2562 และงบประมาณ โดยมีการปรับ
แผนพัฒนาโรงเรียนในเดือนกันยายน 2561  เพื่อให้สอดคล้องต่อการประกาศมาตรฐานการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ใหม่ และสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการก าหนดกลยุทธ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของโรงเรียน 3 กลยุทธ และมีโครงการสนับสนุนต่างๆดังนี้  

1) กลยุทธพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- โครงการอ่านยิ้มอิ่มสมอง 

   - โครงการต้นกล้าความดี 
   - โครงการพอดีได้ด้วยใจพอเพียง 

2) กลยุทธพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   - โครงการครอบครัวร่วมเรียนรู้ 
   - โครงการสุดารักษ์ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เหลือศูนย์ 

3) กลยุทธพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
- โครงการอบรมพัฒนาครู 
- โครงการครูคือผู้สร้างโลก 

 3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี และน าผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุนในกลยุทธต่างๆ   
 4. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมอบหมายครู บุคลากรทุกฝุาย    
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามผลการด าเนินงาน 
     5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและบริบทท้องถิ่น  
                6. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนฯแต่ละวัน พัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 
ด้านได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 
     7. วางแผนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษา และจัดระบบครูส ารอง 
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  8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2560  
      9.มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องประกอบ อาคารสถานท่ี โดยการจัดตารางการใช้สนามและ
ห้องประกอบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  และจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี 
ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ และให้เกิด
การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     10.วางแผนการจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดส ารวจ
ความต้องการในการใช้ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆของครูและเจ้าหน้าท่ีก่อนเปิดภาคเรียน และมีการวางแผนจัดระบบ
อ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู   
     11. จัดให้มสีรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ ภาคเรียน
ละครั้ง และสรุปประจ าปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
       12. ประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ  
     13. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ 
 

กระบวนการบริหาร และการจัดการ และผลการด าเนินงาน : (D) 
 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โรงเรียนมี
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน และสอดคล้องกับปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีเน้นด้านธรรมชาติศึกษา และบริบทของท้องถิ่น หลักสูตรของโรงเรียนได้น านวัตกรรมทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาทิเช่น กระบวนการสืบเสาะ การเรียนรู้
แบบโครงการ (Project Approach) การน าส่ือMontessorri มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ การบูรณาการการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่การประเมินหลักสูตรเดิม และน ามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ครูเป็นผู้น าหลักสูตรไป ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ และจัดให้มีกระบวนการนิเทศภายในอย่างมีระบบโดยผู้บริหาร  โรงเรียนประเมินผลการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กเมื่อส้ินปีการศึกษา มีผลการพัฒนาตัวบ่งชีใ้นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสม เพียงพอกับช้ันเรียน โดยพิจารณารับครูท่ี
จบการศึกษาปฐมวัย หรือจบปริญญาตรีด้านอื่น แต่ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับ
ปฐมวัย จัดให้มีการปฐมนิเทศครู มอบคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับครูใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการทดลองงาน และฝึกปฏิบัติงานกับครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเดิมภายในโรงเรียน จนกว่า
ผู้บริหารจะมีความมั่นใจในความสามารถจึงจัดให้เป็นครูประจ าช้ันได้  ส าหรับครูพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ครูสอน
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ศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร์ นอกจากจะจบเอกในด้านวิชาเฉพาะท่ีสอนแล้ว ยังต้องผ่านการอบรม หรือมี
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย จึงจะได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ส าหรับผู้ท า
หน้าท่ีพี่เล้ียง หรือผู้ช่วยครู โดยต้องผ่านการอบรม หรือ การฝึกงานร่วมกับการก ากับดูแลของครูประจ าช้ัน 
กรณีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นอกจากนั้นในส่วนของกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ เช่นดนตรี และภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความช านาญ
เฉพาะทาง เช่น Fun Language และดนตรีส่งเสริมอัจฉริยภาพ ในการจัดครูช านาญการมาร่วมจัด
ประสบการณ์เสริมในหลักสูตรให้กับเด็กอีกด้วย ในการจัดครูในแต่ละห้องเรียน โรงเรียนค านึงถึงความ
เหมาะสมของจ านวนนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มอายุ โดยมีอัตราส่วนแตกต่างกันไปตามระดับช้ันดังนี้ 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ 
ผู้ดูแล : เด็ก(คน) 

จ านวนเด็กในกลุ่ม
กิจกรรม 

ช้ันเตรียมอนุบาล 1 : 9 กลุ่มละไม่เกิน 18 คน 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 1 : 13 กลุ่มละไม่เกิน 26 คน 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

ในกรณีท่ีมีนักเรียนเกินจ านวนอัตราส่วน 1: 15 แต่ไม่เกินกลุ่มละ 20 ในระดับช้ันอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนจะ
จัดผู้ช่วยครู หรือพี่เล้ียง ช่วยดูแลเด็กในแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม ท้ังนี้จากจ านวนนักเรียนจริงในปีการศึกษา 2562 มี
อัตราเฉล่ียครู /นักเรียนในอัตรา ๑: ๑๐ มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครู โดยส่งครูเข้า
รับการอบรมเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 จัดประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ฉบับแกนกลางสู่การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และจัดท าค าส่ังคณะกรรมการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน คณะ
กรรมการฯจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งช้ี สภาพภาพท่ีพีงประสงค์ สาระการเรียนรู้(ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้) มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตร
สถานศึกษาความสมบูรณ์ ครบถ้วน ครูสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน อาทิเช่นการจัดสาระการเรียนรู้ท่ีเน้นแนวคิดธรรมชาติศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการอบรมครูแบบ
ท่ัวถึง  เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ ต่อเนื่อง โดยจัดอบรมครูแบบท้ังโรงเรียน โดยเฉพาะด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา “หลักสูตรครูธรรมชาติ” ซึ่งโรงเรียนได้จัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1 อบรมเรื่อง “นักสืบชายหาด” อ.สัตหีบ ครั้งท่ี 2 อบรมเรื่อง 
“ฟื้นสัมพันธ์กับธรรมชาติครั้งท่ี 1” ท่ีสวนศรีนครเข่ือนขันธ์ และ หมู่บ้านหิ่งห้อย  อ.บางกระเจ้า     
จ.สมุทรปราการ ในปีการศึกษานี้ยังจัดให้มีการอบรมเชิงลึกรายบุคคล เช่นการอบรมธรรมชาติโดยมูลนิธิโลกสี
เขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่การศึกษาดูงานโรงเรียนดรุณนิมิตวิทยา จ.เชียงใหม่  นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้
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ครูเข้ารับการอบรมในด้านอื่นๆท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเช่น การอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรประจ าศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ การอบรมการสร้างวินัยเชิงบวก  การ
อบรมวิทยาการค านวณในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่วิถี
สุขภาพทางปัญญา การอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ฯลฯ ครูร้อยละ 93.33 เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตนเองมากกว่า 20 ช่ัวโมง ในด้านปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและครอบครัว โรงเรียนจัดท าโครงการ
ครอบครัวร่วมเรียนรู้ และกิจกรรมวิทยากรห้องเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการไปทัศนศึกษาร่วมกัน
ในวันหยุดร่วมกันกับลูก และครู บ้านและโรงเรียนมีการส่ือสารกันในหลายช่องทาง อาทิเช่น จากบันทึกบ้าน-
โรงเรียน ท่ีครูประจ าช้ันจะได้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆรายสัปดาห์ การติดต่อผ่านไลน์กลุ่ม
ห้องเรียน การจัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดการเรียน
การสอนและมอบสมุดรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบทุกภาคเรียน  การจัดวัน
พบปะผู้ปกครองรายบุคคล การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมวันพิเศษต่างๆ และการประชุมช้ีแจง
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ จากการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมวิทยากรห้องเรียนในระดับมากถึง
มากท่ีสุดร้อยละ 93.66 และ โครงการครอบครัวร่วมเรียนรู้ ในระดับมากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 93.00 ในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อครูประจ าช้ัน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
ในส่วนของการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ นั้น  ในปีการศึกษา 
2562 นี้ได้ริเริ่มให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์สอนของเพื่อน ซึ่งครูร้อยละ 95.45 ได้สะท้อน
ความคิดต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นประโยชน์ สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบของการแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นยังไม่เป็นทางการ เช่นการรวมกลุ่มระดับช้ัน รวมกลุ่มการ
ท างานฝุายงาน  โดยมีการนัดประชุมปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แต่ยังไม่ได้วางเปูาหมายในการ
พัฒนาร่วมกันท่ีชัดเจน หรือบันทึกผลการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
 

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ี ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม โดย
จัดสร้างอาคารที่มีโครงสร้างมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย มีห้องประกอบต่างๆอาทิเช่น ห้องครัว ห้องสมุด 
ห้องพยาบาล ห้องส่ือการสอน ห้องกิจกรรมพิเศษ ห้องน้ า ฯลฯ ครบครัน ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานต่างๆ ภายในห้องเรียน ทุกห้องเรียนจัดพื้นท่ีในห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมเครื่อง
เล่นสร้างสรรค์ เครื่องเล่นสัมผัส มุมธรรมชาติ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมเกม
การศึกษา และมุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีพื้นท่ีเก็บของส่วนตัว พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก และส าหรับท ากิจกรรม
ต่างๆ มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนในแต่ละห้อง ครุภัณฑ์มีการออกแบบเฉพาะ เหมาะสม
ส าหรับเด็ก ทุกห้องเรียนจัดท าปูายนิเทศท่ีเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีเรียนรู้ ภายนอกห้องเรียน โรงเรียนจัดให้เป็น
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พื้นท่ีส าหรับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นสนามเด็กเล่นท่ีมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิด พื้นสนามและขอบสนามมียาง
บุเพื่อความปลอดภัย สระว่ายน้ าประเภทสระเกลือท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมี มีขนาดเล็กไม่ลึกมากเหมาะ
ส าหรับเด็ก โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในโรงเรียนจัดให้มีห้องส่ือการสอนท่ีมีจ านวนส่ือ 
1,808 ช้ิน ครูสามารถมายืมส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  เด็กๆสามารถยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่าน
ท่ีบ้านจากห้องสมุดของโรงเรียนท่ีมีหนังสือจ านวน 7,460 เล่ม มีตารางเวลาจัดสรรให้เด็กๆได้ใช้ห้องสมุดทุก
สัปดาห์ นอกจากนั้นยังได้จัดแหล่งเรียนรู้ไว้ภายนอกห้องเรียน เช่นสวนผัสสะ Sensory Garden ซึ่งจัดขึ้นใหม่
ในปีการศึกษานี้ เป็นการจัดเป็นมุมการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา อยู่บริเวณท่ีว่างกลางแจ้งระหว่างอาคารเรียนท่ี 
ทุกห้องเรียนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ จัดเป็นท้ังแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาธรรมชาติ ฝึกทักษะประสาท
สัมผัส และเป็นสวนหย่อนใจ  โรงเรียนจัดให้มีสวนครัวรั้วกินได้โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด  มีสวน
สมุนไพร บ่อเต่าบก สระน้ าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์น้ า มีการจัดติด
ปูายช่ือต้นไม้หลากชนิดท่ีปลูกในบริเวณโรงเรียน ท้ังไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน ไม้เล้ือยและไม้น้ า มีบอร์ดแสดงผล
งานและ น าเสนอความรู้ต่างๆภายในบริเวณอาคารเรียนท่ีเด็กๆสามารถสังเกตเห็นและเรียนรู้ได้  นอกจากนั้น
โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ โดยการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ จ านวน 8 ฐาน
ด้วยกันได้แก่ ฐานหนูน้อยพอเพียง , ฐานธนาคารขยะ , ฐานคลังเศษวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า,  ฐานลุงถังกินจุ , 
ฐานไส้เดือนดินรักษ์โลก , ฐานนิทานแสนสนุก , ฐานถังหมักดินวิเศษ และฐานกล่องสร้างสุข นอกจากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขนให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก หรือ
แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ โดยสนับสนุนให้เด็กในทุกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานท่ี ได้
ไปศึกษาเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนตามหัวข้อการเรียนรู้ที่สนใจ  หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
มาให้ความรู้ นอกจากโรงเรียนจะพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว ยังค านึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟูาด้วยหลอด LED กับการไฟฟูานครหลวง มี
การปรับเปล่ียนจากการใช้หลอดไฟฟูาปกติประมาณ 60 % มาใช้หลอด LED ซึงพบว่าท าให้ประหยัด
งบประมาณค่าไฟฟูาได้จริง ในภาพรวมมีผลการพัฒนาตัวบ่งชีใ้นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู โรงเรียนอ านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ  และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โดยได้ให้ความส าคัญในด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับ
ส่ือการเรียนรู้ มีการส ารวจความต้องการของครูในการใช้ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆก่อนเปิดภาคเรียน จัดให้มีห้องสมุด
และห้องส่ือการเรียนการสอนท่ีให้บริการแก่ครูในการยืมหนังสือ และส่ือการเรียนรู้  การเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ
สามารถเบิกได้ท่ีห้องส่ือการสอน มีผู้รับผิดชอบในการเบิก ยืมคืนหนังสือ ส่ือต่างๆ จัดให้มีระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนนักเรียนท าให้การบริหารการจัดการด้านงานเอกสารเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้งาน 
และสนับสนุนให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นระบบบัตรนักเรียน บัตรผู้มีสิทธิมารับ 
ทะเบียนส่ือการสอน ทะเบียนห้องสมุด ระบบออกเอกสารหลักฐานใบรับรอง โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 
ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่อง จัดให้มี เครื่องโทรทัศน์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อสัญญาณwifi เพื่อใช้
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ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน อ านวยความสะดวกติดต้ังสัญญาณ wifi เพื่อการสืบค้นข้อมูลของครู 
และ จัดอุปกรณ์ ipad ให้ครูได้ยืมใช้ในการถ่ายภาพ ในปีพ.ศ. 2562 จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ ออลอินวัน 
ไว้ใช้เพิ่มเติมในห้องเรียนโดยเริ่มจากระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์เทคโนโลยีใช้ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพื่อสอน  อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาอยู่บ้างในด้านการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวธรรมชาติศึกษา อาทิเช่นส่ือของจริงท่ีไม่สามารถพบในพื้นท่ี อุปกรณ์ท่ี
ประกอบการเรียนรู้บางอย่างยังไม่เพียงพอ อาทิเช่น กล้องส่องทางไกลส าหรับเด็ก อุปกรณ์ส่องขยาย หรือส่ือ
หนังสือความรู้ท่ีไม่มีในท้องตลาดท่ัวไป และครูบางคนยังไม่พร้อมใช้งานส่ือเทคโนโลยี มีผลการพัฒนาตัวบ่งชี้
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน   

มีขั้นตอนการด าเนินงานกระบวนการบริหาร และการจัดการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดังนี้  การ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ด าเนินการประชุมปฏิบัติการการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาสถานศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของโรงเรียน  โรงเรียนได้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดใหม่  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ด าเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดให้มีปฏิทินการด าเนินงาน และจัดท าโครงการ /กิจกรรมท่ี

ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนให้ความเห็นชอบ จัดให้มีการติดตามคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโดยคณะกรรมการฝุาย

ประกันคุณภาพภายใน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยโรงเรียนได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการประเมินจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ท าให้ต้องมีปรับ

แผนพัฒนา มีการแต่งต้ังคณะท างานใหม่ และต้องปรับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน ท าให้

ประเด็นในการพิจารณาคุณภาพต่างๆ ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจไม่ชัดเจน เท่าท่ีควร ประกอบกับมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง เกิดสถานการณ์โควิดท่ีท าให้ครูไม่สามารถมาปฏิบัติงานท่ี

สถานศึกษาได้  ท าให้เกิดความล่าช้าไปในการส่งรายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัด  มีผลการพัฒนา  ตัวบ่งชี้

ในระดับคุณภาพ ดี 
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การประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ และการด าเนินงานเพือ่พัฒนา (C) (A) 
โรงเรียนมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานด้านบริหารจัดการดังนี้ 

1.ในด้านหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม การน าหลักสูตรไปใช้ โดย
คณะกรรมการฝุายการเรียนการสอน และผู้บริหารโรงเรียน เช่นการจัดให้มีการตรวจแผนการจัดประสบการณ์
และการบันทึกหลังสอนโดยผู้บริหารทุกสัปดาห์ ผู้บริหารจะรับทราบและได้ให้ค าแนะน าในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่ครูครูมีการติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอนว่าได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาหรือไม่ ด้วยการประเมินหลังสอน  ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ประจ าวันโดยเขียนเป็นบันทึกหลังจัดประสบการณ์ มีการประเมินผู้เรียนว่า มีพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่  และน าผลการติดตามมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ของครู ช่วยเหลือเด็กท่ี
ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ต่อไป และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ฝุายการเรียนการ
สอนจัดให้มีการประเมินหลักสูตร โดยครู และผู้ปกครอง เพื่อน าข้อมูล ข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาพัฒนาหลักสูตร 
หรือเพิ่มเติมการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 2.ในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ฝุายการเรียนการสอน และ
ผู้บริหารได้ท าการติดตามการปฏิบัติงานของครูผ่านการสังเกตการปฏิบัติงานจริง และการจัดท าเอกสารต่างๆ
ของครู ตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาทิเช่น เอกสารแผนการจัดประสบการณ์ เอกสารการ บันทึกพฤติกรรม
รายบุคคล การเข้ารับการอบรมต่างๆของครู จะมีการขยายผลโดยการน าเสนอส่ิงท่ีได้เรียนรู้แก่เพื่อนครูในการ
ประชุมประจ าเดือน  จัดท าบันทึกสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอบรม และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน โดย
มีผู้บริหารตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน  
 3.ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี โรงเรียนได้จัดให้มีระบบการวางแผนการใช้งาน
อาคารเรียนและห้องประกอบต่างๆ อาทิเช่นการจัดตารางการเล่นกลางแจ้ง การจัดตารางการใช้ห้องสมุด
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด มีการก ากับการใช้สถานท่ีตามตารางการใช้งานท่ีได้ก าหนดไว้ โดยฝุาย
การเรียนการสอน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร มีการตรวจสอบสภาพห้องเรียน อาคารเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
โดยจัดให้มีระบบการแจ้งซ่อมแบบจุดเดียว ท่ีทุกห้องเรียนจะมีการแจ้งซ่อมในท่ีเดียวกัน มีพนักงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ท าหน้าท่ีซ่อมตามรายการท่ีแจ้ง ครูผู้รับผิดชอบฝุายธุรการท าหน้าท่ีในการติดตามงานซ่อมต่างๆให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือประสานงานแจ้งช่างเฉพาะ เพื่อให้สถานท่ี หรืออุปกรณ์ภายในโรงเรียน ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา โดยรณรงค์การเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟูาเท่าท่ีจ าเป็น มีการ
ประหยัดพลังงานโดยก าหนดอุณหภูมิการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 25 องศาเซลเซียส  ก าหนดเวลาเปิด-ปิด 
จัดให้มีการตรวจเย่ียมห้องเรียนโดยผู้บริหารทุกภาคเรียน เพื่อตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อยของ
ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน จัดให้มีกิจกรรมการประกวดห้องเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 มีการประกวด
การจัดมุมธรรมชาติภายในห้อง ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแนวธรรมชาติศึกษา ทุกช่วง
ปิดภาคเรียนฝุายอาคารสถานท่ีจะท าการส ารวจอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน แจ้งซ่อมแซม เพื่อให้
สภาพแวดล้อม และอาคารสถานท่ีภายนอกอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซม
มาก จะมีการวางแผนน าเสนอผู้บริหารเพื่อจัดล าดับความส าคัญในการจัดซ่อมต่อไป 
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 4.ในด้านการให้บริการส่ือการสอน อุปกรณ์ มีระบบห้องส่ือการสอน และห้องสมุด มีครูรับผิดชอบ
ดูแล ท่ีจะท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก มีระบบทะเบียนส่ือและห้องสมุด และการยืมคืนบันทึกผ่านคอมพิเตอร์ 
ท าให้สามารถติดตามสถิติการเบิก-คืนส่ือและหนังสือของครูได้ ก ากับติดตามการใช้ และดูแลรักษาให้ส่ือและ
หนังสืออยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด หรือสูญหายมาก  
 
 5. ในการตรวจสอบ ติดตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในของโรงเรียน ปัญหาท่ีพบคือ มี
การก าหนดเปูาหมายความส าเร็จท่ีไม่ตรงกับรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเองท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด ควรให้มีการจัดท าประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพของแต่ละมาตรฐานใหม่ให้
สอดรับกับรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเองของหน่วยงานต้นสังกัดต้ังแต่ต้นปีการศึกษา  ให้ความรู้ฝึก
ทักษะการเขียนรายงานรูปแบบใหม่ แก่คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเองต่อไป 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  90 15 15 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล     15 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    15 100 
 

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

    15 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  90 15 14 93.33 ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

    13 86.66 
 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    15 100 

 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    15 100 
 

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  90 15 13 86.66 ยอดเยี่ยม 
 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

    13 86.66 
 

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

    14 93.33  

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม 
ในห้องเรียน เช่น ปูายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

    14 93.33 
 

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

    11 73.33 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  90 15 12 80.00 ดี 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

    13 86.66 
 

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

    15 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

    11 73.33  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    8 53.33  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 ………        

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

90.00 ยอดเยี่ยม 

 
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

๑.ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม     
กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
 กระบวนการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : (P) 
 1.โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์มีข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีก าหนดให้มีการวางแผนกลยุทธ์  เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน มีโครงการส าคัญได้แก่ โครงการครูคือผู้สร้างโลก และ โครงการอบรมพัฒนาครู 

2. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีให้ความส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เอง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ ให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อม 
โดยก าหนดไว้ในหลักสูตร ว่าควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียนอย่างไร และให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมด้านจิตใจด้วย เช่นให้ครูปฏิบัติกับเด็กอย่างนุ่มนวล จัดช้ันเรียนท่ีสร้างบรรยากาศอบอุ่น  

3.วางแผนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ต้ังแต่แรกเข้าเรียน โดยมีการจัดท าแบบบันทึกข้อมูล
ส่วนตัวท่ีผู้ปกครองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เกี่ยวกับตัวเด็ก อาทิเช่นสุขภาพส่วนตัวของเด็ก  
ลักษณะนิสัยของเด็ก หรือส่ิงท่ีคิดผู้ปกครองว่าครูควรทราบ หรือคอยสังเกตเฝูาระวัง  

4.วางแผนในการจัดตารางกิจวัตรประจ าวันของเด็กให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีเด็กมี
โอกาสได้ปฏิบัติแบบกลุ่ม เด่ียว เลือกเล่นอิสระ กิจกรรมการส ารวจ กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว การเล่น
บทบาทสมมติ การเล่นแบบร่วมมือฯลฯ  

5.วางแผน และจัดตารางกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆท่ี สนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อาทิเช่น โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โครงการโรงเรียนสีเขียวต้นแบบตัวน้อย   

6.วางแผนการใช้ส่ือการเรียนการสอน และการใช้ส่ือเทคโนโลยีภายในโรงเรียน โดยมีการจัดท าแบบ
ส ารวจความต้องการในการใช้ส่ือของครูก่อนเปิดภาคเรียน การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อการ
จัดซื้อ 

7.วางแผนการประเมินผลพัฒนาการเด็ก โดยมีการวางแผนระยะเวลาการติดตามประเมินพัฒนา 
ก าหนดตารางเวลาการบันทึกพฤติกรรม การน าผลของการประเมินไปปรับปรุงพฒันาและการรายงานผล 
รวมท้ังประชุมท าความเข้าใจร่วมกันถึงวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนมีกระบวนการ
ด าเนินงานโดยเริ่มท่ีผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกัน 
        7.1) วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์(สมรรถนะ)ของ
หลักสูตรสถานศึกษา และก าหนดวิธีการประเมินพัฒนาการท่ีเกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนฯ 
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       7.2) ก าหนดวิธีการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผล
งาน ช้ินงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก การใช้แบบส ารวจรายการ การจัดท าสารนิทัศน์ การบันทึกการ
เจริญเติบโต ครูสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายวิธี 
       7.3) จัดท าเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของช่วงอายุ 3-4,4-5,5-6 ปีเป็นรูปแบบรูบริคส์ 
3 ระดับ 
      7.4) ก าหนดแนวทางการเก็บ การสรุปรวบรวมข้อมูล และปฏิทินการด าเนินการ 
      7.5) ก าหนดประเด็นการประเมินว่าจะประเมินสภาพที่พึงประสงค์ใดบ้างในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้แล้วน ามาจัดท าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยฯครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน น าจุดประสงค์การ
เรียนรู้ไปจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ของหน่วยฯ 
      7.6) สภาพที่พึงประสงค์บางรายการเก็บข้อมูลในกิจวัตรประจ าวัน และบางรายการเก็บข้อมูลใน
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามแผนการจัดประสบการณ์ 

8. สรุปผลโครงการ สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกส้ินปี 
 9. ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          10. ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
  
 ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน : (D) 
 

           ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ   
ครูมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย ดูแลเด็กทุกคนได้เป็นอย่างดี ครูส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนต่อเนื่อง มีอายุงานเฉล่ีย 15 ปี จึงเป็นครูช านาญการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กของโรงเรียน และหลักการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุล ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาเด็กจากการจัดกิจวัตรประจ าวันท่ีเสริมสร้างสุขนิสัยท่ีดีงาม 
อาทิเช่น การกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การเคล่ือนไหวร่างกายและออกก าลังกาย การนอน การ
รักษาความสะอาด ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน และพัฒนาเด็กผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการ
จัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวันท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้านได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการส่ือสาร มีกิจกรรมดังนี้ 1)การเคล่ือนไหวและจังหวะ 
2) ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม 3) เสริมประสบการณ์ 4) กลางแจ้ง 5) เกมการศึกษา 6) การส ารวจ
ธรรมชาติ ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ประจ าวันโดยประเมินว่าเด็กมีพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ และเขียนบันทึกหลังจัดประสบการณ์ นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐานท้ัง 
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 4 ด้าน  โรงเรียนมีการส่งเสริมเด็กเต็มตามศักยภาพ โดยครูให้ความส าคัญกับความสนใจและความถนัด
รายบุคคล จัดให้มีเวลาเสริมส าหรับศิลปะ โครงการนักกีฬา ส าหรับเด็กท่ีมีความถนัด ความสนใจ ครูมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เริ่มจากศึกษาข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลด้านต่างๆ ต้ังแต่แรกรับเข้าเรียน อาทิ
เช่นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเด็ก  สุขภาพ ลักษณะนิสัย ส่ิงท่ีควรเฝูาระวัง เพื่อทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น  
ครูมีการบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคล เพื่อน ามาวิเคราะห์พัฒนาการ และวางแผนการพัฒนาเด็ก  มีการ
รวบรวมข้อมูลจากทางบ้าน โดยให้ผู้ปกครองบันทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีบ้าน เพื่อให้ครูได้ทราบข้อมูลรอบด้าน
จะได้น ามาวางแผนพัฒนาเด็กได้ตามเปูาหมาย  ครูติดตามบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
หากมีน้ าหนักส่วนสูงไม่เป็นตามเกณฑ์ ครูก็จะมีการวางแผนในการส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ต่อไป  มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างช้ันเรียน ท าให้ครูในระดับช้ันต่อไปสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาเด็กได้
ต่อเนื่อง จากการด าเนินงานดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มีผลการพัฒนา  ตัวบ่งชีใ้นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  
 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
โรงเรียนได้วางแผนในหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดให้มีการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach :ซึ่งเป็น
การเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องท่ีตนสนใจ ในทุกภาคเรียน ในระยะเวลาแตกต่างกันไปตามระดับช้ัน ช้ันเตรียม
อนุบาล และอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนละ 6 สัปดาห์ ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนละ 8 สัปดาห์ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นหน่วยการเรียนแบบปกติ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ (Inquiry Method) ซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาค าตอบในส่ิงท่ีตนสงสัย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มี
การจัดตารางกิจกรรมประจ าวันของเด็กท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายอาทิเช่น 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง เกม
การศึกษา ส ารวจธรรมชาติ และเล่นตามมุม เด็กๆมีโอกาสได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจของ
ตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือกระท า มีการเปิดโอกาสให้ครูและเด็กได้เข้าร่วมโครงการเสริม
หลักสูตรท่ีเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ซึ่งเป็น
โครงการท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเด็กๆได้มีส่วนร่วมในการส ารวจ
ธรรมชาติรอบตัวภายในโรงเรียน และวางแผนการท ากิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีตนสนใจ อาทิเช่น การ
ส ารวจสัตว์และพืชต่างๆในบริเวณโรงเรียน น าไปสู่การท าโครงงานเพื่ออนุรักษ์ โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ซึ่ง
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืชผ่านการปลูกผักสวนครัว และน ามา
ประกอบอาหารรับประทาน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการประกอบอาหารผ่านการลงมือปฏิบัติ นอกจากการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ทุกปีการศึกษาโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้เด็กๆทุกคนได้ทัศนศึกษานอกสถานท่ี โดยครู
ประจ าช้ันจะได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องต่อเรื่องในความสนใจของนักเรียน ในด้านการส่งเสริ มลักษณะ
นิสัยท่ีดี ได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  อาทิเช่น การมีวินัย และสร้างทักษะการใช้ชีวิตตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จากการเห็นแบบอย่าง และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันท่ีโรงเรียน 
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็กได้มีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ อาทิเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
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ส าคัญ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังความรักและช่ืนชมในวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม   
จิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท่ีเด็กๆได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ จากการ
ด าเนินงานดังกล่าวสรุปได้ว่า ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชีใ้นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 ด้านจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยโดย ครูทุกระดับช้ัน
ดูแลห้องเรียนให้สะอาด มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี ค านึงถึงทิศทางลม มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีแสงสว่างพอเพียง 
ไม่มีแสงแดดส่องรบกวนสายตาเด็ก มีความสงบท่ีจะท ากิจกรรมอย่างสบายและมีสมาธิ   ทุกห้องเรียนมีความ
เป็นระเบียบ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ มีความปลอดภัย ทุกห้องเรียนจัดพื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม และการเคล่ือนไหวท่ี
เด็กสามารถจะท างานได้ด้วยตนเอง ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ มีท่ีว่างส าหรับช่องทาง
จราจรท่ีเด็กเคล่ือนท่ีเป็นอิสระจากท่ีหนึ่งไปท่ีหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น  ทุกห้องเรียนมีพื้นท่ีมุมเล่น มุม
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุม เพื่อเล่นอย่างเสรี จัดแยกส่วนท่ีใช้เสียงและเงียบออกจากกัน มีของเล่น วัสดุ
อุปกรณ์ในมุมเพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก ก าหนดเวลาเล่นในตารางกิจกรรมประจ าวันชัดเจนวันละ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็กเพื่อการส่ือสารข้อมูลเช่นภาพวาด งานเขียน ปั้น งานประดิษฐ์ 
ส าหรับการใช้สื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การเน้นให้เด็กได้ใช้ส่ือของจริงมากกว่าของจ าลอง การใช้ส่ือ
ธรรมชาติ และส่ือท่ีมีลักษณะปลายเปิด  จัดให้ทุกห้องเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือธรรมชาติ 
เช่น ดิน ทราย หิน ต้นไม้ ใบไม้ ฯลฯ ส่ือท่ีครูผลิต และส่ือท่ีจัดซื้อ อาทิเช่นการน าส่ือคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
ของ Montessorri มาปรับใช้ มีการก าหนดใช้ส่ือในแต่ละช่วงวัย  ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์  
ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ ลงมือท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาสอดแทรกในการจัด
ประสบการณ์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อการแก้ปัญหา และประดิษฐ์งานให้ส าเร็จตามท่ีได้วางแผนไว้ ส่วนในด้านส่ือเทคโนโลยีอาทิเช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ipad โรงเรียนจัดให้เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และ ๓ ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มย่อย เป็นส่ือเพื่อกระตุ้นความคิด หรือใช้ในกรณีท่ีส่ือสามารถน าเสนอได้ดีกว่าของ
จริง อาทิเช่น ภาพขยายของส่ิงท่ีเล็กมาก การเคล่ือนไหวของแมลงแบบ slo motion ท้ังนี้เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้เกิดภาพการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการค้นคว้าแสวงหาข้อสงสัย เช่นการถ่ายภาพเพื่อเก็บ
ข้อมูล การ search google โดยครูเป็นผู้น าในการด าเนินการสืบค้น ท้ังนี้อาจยังมีปัญหาบ้างในเรื่องการใช้งาน
ส่ือเทคโนโลยีของครู พบว่าครูบางส่วนยังมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีจ ากัด จึงไม่สามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ  ส่วนนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ตามวัย โดยช้ันอนุบาล 3 สามารถใช้
อุปกรณ์ ipad ในการถ่ายภาพ เพื่อเก็บข้อมูลท่ีสนใจได้  จากการด าเนินงานดังกล่าว และผลจากการนิเทศการ
สอนครู สรุปได้ว่า ครูสามารถจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อที่เหมาะสมบทเรียนได้  โดยมีการ
พัฒนา ตัวบ่งชีใ้นระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก  

ครูได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน จากการจัดกิจวัตรประจ าวัน และจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ และตามปฏิทินท่ีก าหนดช่วงวันท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว ้
ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ด้วยวิธีการ และเครื่องมือท่ีหลากหลายตามท่ีวางแผนไว้อาทิเช่น จากการรวบรวมบันทึก
ผลการเจริญเติบโต การสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย สัมภาษณ์  ผลงาน บันทึกผลการประเมินตามหน่วยการ
เรียนรู้  น ามาวิเคราะห์สะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งในระหว่างการติดตามบันทึกข้อมูลของแต่
ละครั้งนั้น ครูประจ าช้ันจะได้วางแผนในการส่งเสริมพัฒนาในส่วนท่ีเห็นว่าเด็กๆยังมีผลพัฒนาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ท้ังนี้ผู้บริหารร่วมรับทราบในการวางแผนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาในแต่ละช่วงท่ีมีการติดตามประเมิน
พัฒนาการ และเมื่อมีการบันทึกการติดตามประเมินครบ 3 ครั้งในช่วงปลายภาคเรียน  ครูทุกคนด าเนินการ
สรุปเป็นผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล โดยใช้หลักฐานนิยม (Mode)  เมื่อสรุปแล้วได้จัดท ารายงาน
ผลการประเมินพัฒนาการให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และรับทราบว่าเด็กมี
ความสามารถ และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข หรือส่งเสริมต่อไป ท้ังนี้เมื่อได้ผลพัฒนาการเป็นรายบุคคลแล้ว  
ครูประจ าช้ันจะได้ร่วมกันสรุปภาพรวมในระดับห้องเรียน ช้ันเรียน และระดับโรงเรียนต่อไป ซึ่งภาพรวมใน
ระดับช้ันเรียน และโรงเรียนนั้น จะได้น าสู่การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาส่งเสริมร่วมกันในแต่ละภาคเรียน 
และแต่ละปีการศึกษาต่อไป  ในกรณีท่ีพบปัญหาน่าสนใจในห้องเรียน ครูจะได้น ามาจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย  และเพื่อเป็นการติดตามเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็กรายบุคคล
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ใช้ “สมุดบันทึกธรรมชาติ” ซึ่งเป็นสมุดบันทึก
ประจ าตัว ท่ีเด็กๆแต่ละคนจะได้ใช้ในการบันทึกส่ิงท่ีสังเกต สนใจ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ต้ังแต่ระดับช้ันเตรียมอนุบาล
จนถึงช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ซึ่งเมื่อน าสมุดบันทึกมาวิเคราะห์แล้ว จะมองเห็นพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ด้าน
ร่างกายสังเกตได้จากความแข็งแรง มั่นคงของกล้ามเนื้อมือในการวาด ด้านอารมณ์-จิตใจ-สังคม สะท้อนได้จาก
การบรรยายภาพผลงาน และพฤติกรรมท่ีเด็กๆได้แสดงออกระหว่างการจัดท าบันทึก ส่วนด้านสติปัญญา 
สังเกตได้จากรูปร่างและองค์ประกอบของภาพวาด จากการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าหรือ
ผลงาน ความก้าวหน้าของภาษาท่ีเด็กใช้ในการเล่าเรื่อง และจากการที่เด็กๆได้จัดท าสมุดบันทึกธรรมชาติ
ต่อเนื่อง ทุกภาคเรียน สมุดบันทึกธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งข้อมูลอีกอย่างท่ีส าคัญยิ่ง ท่ีโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์
จะได้ใช้ติดตามความก้าวหน้าของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  อย่างไรก็ตามครู
บางคนยังไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพ  และยังไม่ได้น าผลการประเมิน
มาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเท่าท่ีควร มีผลการพัฒนา ตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพ ดี 
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การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการด าเนนิงานเพือ่พฒันา :  
(C) (A) 
 โรงเรียนได้ใช้กระบวนการนิเทศการสอน เป็นกระบวนการส าคัญในการก ากับติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าปัญหา หรือจุดด้อยในการจัดกระบวนการเรียนรูข้องครู 
มาเป็นประเด็นในการก าหนดหัวข้อการนิเทศในแต่ละภาคเรียน โดยการนิเทศการสอนในปีการศึกษา 2561
พบว่าจุดด้อยของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูแ้นวธรรมชาติศึกษาคือ การขาดการให้ความส าคัญเรื่องของ
การเช่ือมโยงตัวเด็กกับธรรมชาติ การจัดการช้ันเรียน  และการส่ือสาร การใช้ค าพูดกับนักเรียน  โดยน ามาเป็น
หัวข้อท่ีครูจะได้สังเกต เรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกัน  ในภาคต้น เน้นให้ครูใช้วิธีสืบเสาะในการสอนธรรมชาติ
ศึกษา ส่วนในภาคเรียนท่ี 2 เน้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการสังเกตการสอนของเพื่อน และน ามา
วิเคราะห์ประเด็นในด้านต่างๆอาทิเช่น ก)เทคนิคกระบวนการสอน ข)การเช่ือมโยงธรรมชาติ ค)การบริหาร
จัดการช้ันเรียน ง)การใช้ค าพูดและปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ครูได้รับค าแนะน า และแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาจากผู้บริหาร จากเพื่อนครู และเกิดข้อคิดในการน าไปพฒันาการเรียนการสอนของตนเอง ครูมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนได้ตรงจุดความต้องการของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริม ให้ครูปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ โรงเรียนจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาครูแบบองค์รวม ได้แก่การพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม รวมท้ังสุขภาพกายใจ  โดยเช่ือว่าหากครูมีสุขภาพกาย ใจดี ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญ ให้ครูได้ใช้ความรู้
และทักษะท่ีได้รับการพัฒนา มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องการจัด
สวัสดิการต่างๆแก่ครูอาทิเช่น การตรวจสุขภาพ เงินโบนัส กองทุนกู้ยืม ทุนการศึกษาบุตร กิจกรรมมอบ
ของขวัญวันเกิด ฯลฯ  
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... -  
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝาุยมีส่วนร่วม ดี  
7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... -  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม  
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี  

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... -  
มาตรฐานที่....   - 
มาตรฐานที่....   - 

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ี คือ ดีเลิศ  

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.เด็กมีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ 3 ข้ึนไปสูงกว่าร้อยละ 90 
   ในทุกด้าน  
2.เด็กมีความสุข ร่าเริง สดช่ืน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว สามารถสะท้อน   
อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเรื่องมารยาท และการรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
3.เด็กสามารถใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัดคุ้มค่า และ มีวินัยในการจัดการขยะในชีวิตประจ าวัน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ เน้นแนวทางในการเรียนรู้แบบธรรมชาติศึกษา  

2.มีจ านวนครูที่พอเพียง มีอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.มีอาคารสถานท่ีท่ีได้รับการออกแบบเฉพาะ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

4.มีกระบวนการจัดการและบริหารงานท่ีพัฒนาโรงเรียนแบบเป็นองค์รวม ท้ังในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร ในด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการขยะ 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.บุคลากรครูในโรงเรียนมีความช านาญ และมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย สถิติในการลาออกน้อยมาก 
ครูมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าท่ี 
2.ครูได้รับการพัฒนาแบบท้ังโรงเรียนไปพร้อมๆกนั ท าให้สามารถส่งเสริมศักยภาพครูไปในแนวทางเดียวกันได้ มี
ความเข้าใจท่ีตรงกัน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
3.กระบวนการพัฒนาครู ควบคู่กับการสร้างขวัญและก าลังใจ ท าให้ครูมีความรักในหน่วยงาน มีสุขภาพกายใจท่ี
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1.พัฒนาการของเด็กในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และ 2  ในบางรายการย่อยท่ียังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
2.สุขนิสัยในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ยังไม่ได้ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานเท่าท่ีควร  
2.ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษา มีจ ากัด  
3.ความแม่นย าและชัดเจนในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.การน าการประเมินผลพัฒนาการมาเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.ครูบางส่วนยังมีข้อจ ากัดในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

 

5.แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาจะได้น าไปปรับในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2563-2567  โดยมี

แนวทางดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1. แผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1.จัดให้มีการติดตาม ประเมินพัฒนาการนักเรียนและระบบท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมสุขนิสัยในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ปลอดภัย ได้ปริมาณพอเพียง  

แผนปฏิบัติงานท่ี 2. แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ในด้านระบบการประกันคุณภาพ จะร่วมกันพิจารณา ประเด็นคุณภาพ ของมาตรฐานคุณภาพ 

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีความเข้าใจตรงกัน ท าความเช้าใจ

รายละเอียดรูปแบบ และแนวการจัดท ารายงานประเมินตนเองจากต้นสังกัด 

2. จัดหา หรือค้นหาส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาเพิ่มเติม น าสถิติการใช้ส่ือต่างๆของครูมาใช้

ประโยชน์ให้มากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการใช้ และกระตุ้นการใช้ส่ือต่างๆของครู รวมท้ัง

การผลิตส่ือของครู ควรมีการจัดอบรมทักษะการใช้งานส่ือเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอด้วย 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนา

นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น  
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แผนปฏิบัติงานท่ี 3  แผนพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.เน้นการพัฒนาศักยภาพครูแบบองค์รวมต่อเนื่อง ได้แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาด้านศักยภาพและทักษะผู้น า ผ่านโครงการหลักได้แก่ โครงการพัฒนาครู  โครงการครูคือผู้สร้างโลก 

2. ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเรียนรู้จากกันและกัน ด้วยกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น 

3. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องกระบวนการประเมินนักเรียนตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 

เน้นการท าความเข้าใจในเปูาหมายและเกณฑ์คุณภาพท่ีได้ต้ังเอาไว้ เพื่อการประเมินผลพัฒนาการนักเรียนท่ี

ชัดเจน ตรงกันยิ่งขึ้น รวมท้ังความส าคัญของการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

6. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 6.1 การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น การตรวจสุขภาพ การรับวัคซีน การจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเด็ก 
 6.2 วิทยากรด้านธรรมชาติศึกษา และแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 6.3 การได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูในด้านต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
 6.4 ความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องของสวัสดิการครูเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูเอกชน  และ
ความช่วยเหลือในเรื่องความเท่าเทียมในการจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

7.ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขัน
ระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง (ทั้งน้ี กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และ
ระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี2561 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

   

2.ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ปี2562 
 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นองค์รวม ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 

โครงการสุดารักษ์ ร่วมใจ สร้างคุณค่าวัสดุเหลือใช้ ลดขยะให้เป็นศูนย์ โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรู้ด้าน

ธรรมชาติศึกษาและส่ิงแวดล้อมลงไปในหลักสูตร มีการจัดการอบรมบุคลากรท้ังโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน 

ท าให้โรงเรียนได้รับการยอมรับในการเป็นหน่วยงานท่ีสามารถปลูกฝังวินัยในการจัดการขยะให้กับนักเรียนและ

บุคลากรภายในโรงเรียน ได้อย่างเป็นผลส าเร็จ มีการขยายผลสู่ครอบครัว ท้ังผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัว

ของบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด  จากการด าเนินกิจกรรม 3R  ภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลงจ านวนมาก ขยะท่ัวไปมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 73.25 ขยะอินทรีย์สามารถ

บริหารจัดการได้เหลือศูนย์  ขยะพิษมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 90 ท าให้ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ 

คือ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจ าปี 2561 (Zero Waste School) โรงเรียนกลุ่ม A 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และได้รับการ

จัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะในปี 2562   
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
5. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2562   
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.   รอบสาม เมื่อวันท่ี 
๑๑- ๑๓  เดือน ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการประเมินภายคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ดีขึ้นไป ได้แก่ 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั (๒ – ๕ ปี) น ้าหนกั
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้ ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี ๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๖๐ พอใช ้
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
               และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๖๐ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน  
                     ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   ๙๗.๖๐   คะแนน  
                       มีคุณภาพระดบั  ดีมาก                   
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                       ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป               ใช่              ไม่ใช่ 
                       มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี           ใช่              ไม่ใช่ 
                       ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่          ไม่ใช่         

 ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒ – ๕ ปี) 
                       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กมีพัฒนาการสมวัยครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป เด็กมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ “รู้-รักษ์ส่ิงแวดล้อม อ่อนน้อมมารยาท” 
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ คือ “กิจกรรมเด่น กีฬาดี นักเรียนมีความสามารถ”              
มีโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ท่ีเป็นแบบอย่างของการเปล่ีย นแปลงท่ีดี คือ                  
“โครงการเศษวัสดุเหลือใช้ หนูออมได้”  
 

๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และความช านาญ

และเป็นผู้น า ในการพัฒนาวิชาการ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นผู้น าในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถหลากหลายเข้า
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดมีการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา 

 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 

๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ไม่มี 
๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ไม่มี 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ไม่มี 
๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ คือ ๑๑ 
มาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมเด็กให้มีน้ าหนัก  

ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
๒)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีแล้ว แต่ควรพัฒนากิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้เด็กแสดงความตระหนักในตนเอง และความมุ่งมั่นต้ังใจเพิ่มมากขึ้น สามารถบอกความต้องการ 
และความพอใจของตนเอง ตัดสินใจเลือกส่ิงต่างๆได้ เป็นต้น 

๓)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีแล้ว แต่ควรจัดท าโครงการกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักอดทน รอคอย รู้จักการประหยัด เคารพในสิทธิของผู้อื่น และรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี
เพิ่มมากขึ้น 

๔)สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยดีแล้ว แต่ควรจัด  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย มีสมาธิในการเรียนรู้ สามารถ
จ าส่ิงต่างๆได้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย มีความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทาง และสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัยตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย ทดลองวิธีการใหม่ๆในการท าส่ิงต่างๆให้มากยิ่งขึ้น 

๕)สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ท่ีดีอยู่แล้ว ซึ่งควรด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 

๖)สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนดได้ดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมให้เด็ก
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนดให้มีความเด่นชัดมากขึ้น โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการจัด
กิจกรรม ท่ีหลากหลาย ให้ก าลังใจและให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๗)สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ได้ดีแล้ว แต่ควรให้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย ให้เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเอกลักษณ์ท่ียั่งยืน 

๘)สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการพิเศษได้ดีแล้ว ควรจัดโครงการพิเศษให้สอดคล้องกับปัญหาให้
เกิดแบบอย่างท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้ดีแล้วแต่ควรพัฒนา

ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก  
๒) สถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีดี

อยู่แล้ว ควรด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยอย่าง

เหมาะสมแล้ว แต่ครูควรบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
 

๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 
คือ ๑๑ มาตรฐาน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

สถานศึกษาบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเพลงส่งเสริมคุณธรรม ประกอบกิจกรรม
ยามเช้า หลังเข้าแถว เพื่อเป็นข้อเตือนใจในการปฏิบัติตนของชาวพุทธในการปฏิบัติตามศีล ๕ข้อให้เด็กปฐมวัย
ท่ีนับถือศาสนาพุทธได้ยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตร เพลงส่งเสริมคุณธรรม(ใจดี) ประกอบการเรียนการสอนและใช้
ในกิจวัตรประจ าวันท่ัวไป เช่น ในการเริ่มต้นการเรียนการสอนประจ าวัน ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ เพลงมารยาทเด็กดี ใช้ประกอบการสอนท่าไหว้ ส่งเสริมการสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่ เด็กสามารถไหว้ได้
อย่างสวยงาม เพลงโรงเรียนน่าอยู่ น าไปส่งเสริมการรู้จักท้ิงให้เป็นท่ีเป็นทางและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน โรงเรียนให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
กรอบสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ใน ๑ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน องค์ความรู้ สาระการเรียนรู ้ จ านวนสัปดาห์ 
อนุบาล ๑ ๑. ตัวเรา(มนุษย์) 

๒. สังคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. วิวัฒน์วิทยาการ 

๑.๑  ดินนี้มีคุณ 
๒.๑ เล้ือยไหลบนแผ่นดิน (สัตว์เล้ือยคลาน) 
๓.๑ ไม้ประดับดิน (ไม้คลุมดิน และสมุนไพร) 
๔.๑ ทะเลแสนงาม (ทะเลและระบบนิเวศชายทะเล) 

๕ สัปดาห์ 
๕ สัปดาห์ 
๕ สัปดาห์ 
๕ สัปดาห์ 

การเรียนรู้ผ่านโครงการ                                                                      ๑๖– ๒๐ สัปดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สัปดาห์ 
อนุบาล ๒ ๑. ตัวเรา(มนุษย์) 

๒. สังคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. วิวัฒน์วิทยาการ 

๑.๑ พลังลมห่มผืนโลก 
๒.๑ แหวกว่ายในธารา (สัตว์น้ าและแหล่งน้ า) 
๓.๑ ไม้ยืนหยัดใหญ่ (ไม้ยืนต้น) 
๔.๑ มหัศจรรย์แห่งแมลง (แมลงและแมง) 

๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 

การเรียนรู้ผ่านโครงการ                                                                       ๒๐– ๒๔ สัปดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สัปดาห์ 
อนุบาล ๓ ๑. ตัวเรา(มนุษย์) 

๒. สังคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. วิวัฒน์วิทยาการ 

๑.๑ ไฟให้ชีวิต 
๒.๑ วิหคเหินลม 
๓.๑ พล้ิวไหวในสายธาร(ไม้น้ าและไม้ริมน้ า) 
๔.๑ ดวงดาวพราวแสง 

๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 
๔ สัปดาห์ 

การเรียนรู้ผ่านโครงการ                                                                       ๒๐– ๒๔ สัปดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สัปดาห์ 
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