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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

           จากการดําเนินในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา แมวาจะมีสถานการณท่ีตองปดเรียนจากมาตรการปองกันโรคโค

วิด-19 ในสองชวงคือเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม 2564  ทําใหเกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนรู

และตองปรับเปล่ียนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อตอบสนองตอสถานการณ

           ในดานการพัฒนาคุณภาพของเด็ก โรงเรียนไดมีการปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหวางปดเรียน โดย

ใชหลักการจัดกิจกรรมแบบ Home Based Learning ดวยการสนับสนุนและใหความรวมมือเปนอยางดีจากผูปกครอง

ทําใหการจัดการเรียนรูไมขาดตอนและทําใหสามารถสงเสริมพัฒนาการในทุกดานของเด็กเปนไปตามคาเปาหมายความ

สําเร็จของโรงเรียน

            ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการนั้น โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการ

ศึกษา 2563-2567 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาฯฉบับใหมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานและฝายงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยแบงการปฏิบัติงานจากเดิม 6 ฝายงานเปน 4 ฝายงาน ไดแก ฝายแผนงานและงบ

ประมาณ ฝายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารจัดการทั่วไป เนื่องจากไดกําหนด

ใหฝายแผนงานและงบประมาณ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากฝายตางๆ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการดําเนินงาน

และกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ทําใหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ 2

น้ี มีผลการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น 1 ระดับจากปการศึกษา 2562 

            ในสวนมาตรฐาน ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนไดมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง เนน

การใหความสําคัญตอกระบวนการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ทําใหมีผลการพัฒนาในประเด็นขอยอยที่สูงขึ้นจากปการ

ศึกษา 2562 

            ดวยความรวมมือรวมใจของทุกฝายในการปฏิบัติงานอยางเปนทีม และผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสราง

การบริหารงานดังกลาว ทําใหโรงเรียนสามารถฝาฟนอุปสรรคในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลการพัฒนา

คุรภาพมาตรฐานทั้ง 3 ดานเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาที่ไดวางไว 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลสุดารักษ บางเขน

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100501
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ที่อยู (Address) : 2/550 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : พหลโยธิน 40 ถนน (Street) : พหลโยธิน

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เสนานิคม เขต/อําเภอ (District) : จตุจักร

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10900

โทรศัพท (Tel.) : 02-561-2966 โทรสาร (Fax.) : 02-940-1551

อีเมล (E-mail) : Sudarukschool@ hotmail.co.th

เว็บไซต (Website) : www.sudaruk@ac.th

ไลน (Line) : @sudarukschool เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ

Sudaruk

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

          1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

          2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

               2.1  ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในทุกดาน อยูในระดับยอดเยี่ยม

               2.2  การประเมินผลสําเร็จของโครงการ เปนไปตามตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ 

                      มากกวารอยละ 80

               2.3  บุคลากรครูมีความรู ความสามารถ  เปนวิทยากรศูนยเรียนรูโรงเรียนปลอดขยะ

               2.4  ผูบริหารโรงเรียนไดรับเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายใหความรู และแลกเปลี่ยน

                     ประสบการณดานการบริหารจัดการโรงเรียนแกหนวยงาน องคกรและโรงเรียนตางๆ

2.5  โรงเรียนไดรับการจัดต้ังเปนศูนยการเรียนรู โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม

               2.6  โรงเรียนเปนแหลงศึกษาดูงานเรื่องการการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ

              2.7  เปนสถานศึกษาท่ีผูปกครองใหความนิยมในการสมัครเขาเรียน มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไร ใหไดระดับคุณภาพที่ดีคงระดับเดิมหรือดีกวาเดิม

    โรงเรียนนําขอที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ไปเปนประเด็นในการวางแผนพัฒนาตอไป โดยมี

แผนปฏิบัติงานดังนี้

แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

     1. จัดหา หรือคนหาสื่อ แหลงเรียนรูดานธรรมชาติศึกษา รวมไปถึงภูมิปญญาดานบุคคล เพื่อสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดานธรรมชาติศึกษา เพ่ิมเติม ตอเนื่อง  

     2. สงเสริมใหผูปกครอง  มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู และแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ
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แผนปฏิบัติงานที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพครู  

                1. พัฒนาความรูและทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ  

                2. เนนการพัฒนาศักยภาพครูแบบองครวมตอเนื่อง ไดแกการพัฒนาความสามารถ ควบคูไปกับคุณธรรม

และ คุณภาพชีวิต

                3. สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเรียนรูจากกัน ดวยกระบวนการ PLC ใหมากขึ้น

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ

               1. การวางแผนระบบการประกันคุณภาพโดยทุกฝายมีสวนรวมในกระบวนการ และปฏิบัติงานอยางประสาน

สัมพันธกัน  โดยการแบงและมอบหมายงานรับผิดชอบที่ชัดเจน จัดทําประเด็นพิจารณา และประเด็นคุณภาพของ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหมีรายละเอียดเปนท่ีเขาใจของทุกฝาย งายตอการทําความเขาใจและติดตามประเมิน

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : หลักสูตร "ธรรมชาติศึกษา"

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โรงเรียนรักษธรรมชาติ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 1.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ป2561 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

- ศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะ ป2562 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช
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เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

(........นางสาวปรุงจันทน ทศานนท........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงช่ือ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : อนุบาลสุดารักษ บางเขน (-)

รหัสโรงเรียน : 1110100501

ที่อยู (Address) : 2/550 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : พหลโยธิน 40 ถนน (Street) : พหลโยธิน

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เสนานิคม เขต/อําเภอ (District) : จตุจักร

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10900

โทรศัพท (Tel.) : 02-561-2966 โทรสาร (Fax.) : 02-940-1551

อีเมล (E-mail) : Sudarukschool@ hotmail.co.th

เว็บไซต (Website) : www.sudaruk@ac.th

ไลน (Line) : @sudarukschool เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ

Sudaruk

2. ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

พัฒนาการดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม

วิสัยทัศน

มุงพัฒนาผูเรียน มีทักษะการคิด สืบเสาะเรียนรู มีคุณธรรมมารยาทดี มีจิตสํานึกรักษธรรมชาติ พัฒนาผูสอนสูครูมือ

อาชีพ เปนองคกรการเรียนรูท่ีพอพียง รักษสิ่งแวดลอม และมีความสุข

 

พันธกิจ

1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด สืบเสาะเรียนรู

2.สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

3.ปลูกฝงจิตสํานึกรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็ก ผูปกครอง ครู และบุคลากรสนับสนุน

4.สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ และพัฒนาตนเองสูการเปนครูมืออาชีพ

5.สงเสริมการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาในสถานศึกษา โดยผานกระบวนการ 3R และศูนยการเรียนรูโรงเรียนปลอด

ขยะ

6.พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ครบวงจรคุณภาพ

เปาหมาย

1) เด็กมีทักษะการคิด และแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย

2) เด็กมีความสนใจใฝเรียนรู แสวงหาคําตอบในเร่ืองท่ีสนใจ

3) เด็กมีคุณธรรม ไดแก มีวินัย อดทน รับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา   แสดงออกถึงความกตัญูได

ตามวัย

4) เด็กปฏิบัติตามมารยาทไทยไดเหมาะสมกับวัย

5) เด็กรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบตัวไดตามวัย

6) โรงเรียนมีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรูแนวธรรมชาติศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ

7) โรงเรียนสงเสริม จิตสํานึกรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แกผูปกครอง ครูและบุคลากรสนับสนุน

8) โรงเรียนสงเสริมการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา มีการจัดกิจกรรมผานกระบวนการ 3Rเปนวิถีปฏิบัติในองคกร

9) โรงเรียนพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะ ใหมีประสิทธิภาพ อยางยั่งยืน
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10) โรงเรียนมีการจัดการท่ีเปนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพแวดลอมและการบริการที่ เอื้อตอการเรียนรู และมีระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติ        งานของฝายตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

11) โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

12) ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการสืบเสาะเพื่อพัฒนาตนเองสูครูมือ

อาชีพ

13) ครูผูสอน มีคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง เปนแบบอยางท่ีดี

14) โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ ครบวงจรคุณภาพ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1.พัฒนาคุณภาพเด็ก

2.พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ

3.พัฒนาคุณภาพครู

4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ

กิจกรรมเดน  พัฒนาการดี  มีความสามารถ

อัตลักษณ

รูรักษสิ่งแวดลอม ออนนอมมารยาท
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน

จํานวนผู

เรียนปกติ

จํานวนผู

เรียนที่มี

ความ

ตองการ

พิเศษ

รวมจํานวนผู

เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 3 18 24 - - 42

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 26 22 - - 48

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 33 24 - - 57

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 24 22 - - 46

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 101 92 - - 193

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 101 92 - - 193
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ปรุงจันทน ทศานนท

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ตํ่ากวาปริญญาตรี

- นางสาว สลิลดา ทศานนท

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง สุดา ทศานนท

ตําแหนง : ที่ปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษา

ปฐมวัย

1. ครูไทย - 18 - - - 18

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 19 - - - 19
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

บุคลากรทางการ

ศึกษา

- ธุรการ - 2 0 - - 2

- บรรณารักษ - 1 0 - - 1

- พ่ีเล้ียง 5 2 0 - - 7

- บริหารงานทั่วไป 1 4 0 - - 5

บุคลากรอ่ืนๆ 11 - - - - 11

รวม 17 9 0 - - 26

รวมทั้งส้ิน 17 28 0 - - 45

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน
จํานวน

หอง

จํานวน

นักเรียน

จํานวน

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

ครู

จํานวนผูเรียนตอ

หอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 3 42 1 42:1 14:1

ผูสอนการศึกษา

ปฐมวัย
10 151 18 9:1 16:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 12 6 18

ภาษาไทย - - -

คณิตศาสตร - - -

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - -

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1

ศิลปะ 1 - 1

การงานอาชีพ - - -

ภาษาตางประเทศ - - -

รวม 14 6 20
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

จํานวนผูบังคับ

บัญชา

จํานวนวุฒิทาง

ลูกเสือ สถานะการจัดตั้งกอง

ลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - - -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ

เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ

ศึกษาพิเศษ
ทั้งหมด

ขึ้น

ทะเบียน

ไมขึ้น

ทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

1.พัฒนาคุณภาพเด็ก

โครงการ

1. โครงการคิด อาน สรางสุข

คาเปาหมาย

85.00 : ระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.63 : ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียน

รูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยาง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร

และใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการตนกลาความดี

คาเปาหมาย

85.00 : ระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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95.78 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง

ชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย

สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่งแวดลอม

คาเปา

หมาย

85.00 : ระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.35 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
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ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2

2.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่งแวดลอม

คาเปา

หมาย

85.00 : ระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.35 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐาน

การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการครอบครัวรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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คาเปาหมาย

82.00 : ระดับดี

ผลสําเร็จ

85.00 : ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะ

คาเปา

หมาย

82.00 : ระดับดี

ผลสําเร็จ

85.00 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐาน

การศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง

กับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลอง

กับตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ

กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
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กระทรวง

ศึกษาธิการ

ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ

ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสราง

รายได

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

คาเปาหมาย

85.00 : ระดับดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.02 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

3.พัฒนาคุณภาพครู

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม

คาเปาหมาย

75.00 : ระดับดี

ผลสําเร็จ

80.00 : ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี

เหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human

Capital Excellence Center: HCEC)

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

คาเปาหมาย

80.00 : ระดับดี

ผลสําเร็จ

85.00 : ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human

Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 4

4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : ระดับดี

ผลสําเร็จ
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92.81 : ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 151 142 94.04 9 5.96 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 151 146 96.69 5 3.31 - -

3. ดานสังคม 151 147 97.35 4 2.65 - -

4. ดานสติปญญา 151 139 92.05 12 7.95 - -

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

หลักสูตร "ธรรมชาติศึกษา" ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก

โรงเรียนรักษธรรมชาติ ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและ

การจัดการ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste

School)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดลอม
2561
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

จัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ โรงเรียน

ปลอดขยะ

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง

แวดลอม
2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน

รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ

เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 151

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนองได
90.00 137 90.73

ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตาม

เกณฑมาตรฐาน
√ - 129

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกาย

คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี

√ - 137

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
√ - 150

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง

เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่

เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก

บุคคล ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง

อันตราย

√ - 130
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณได
90.00 145 96.03

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง

อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม
√ - 151

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทน

ในการรอคอย
√ - 143

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู

อ่ืน

√ - 147

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่

ดี
√ - 140

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด

กลาแสดงออก
√ - 137

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 151

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับ

ผิดชอบ อดทนอดกล้ัน
√ - 142

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด

√ - 146
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ

ดนตรี และการเคล่ือนไหว
√ - 147

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดี

ของสังคม
90.00 148 98.01

ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง
√ - 149

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 149

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมในและนอกหองเรียน
√ - 149

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√ - 147

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ

ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ

ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√ - 145

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผู

อ่ืนได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การใช

ความรุนแรง

√ - 147
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรูได
90.00 144 95.36

ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลา

เรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ
√ - 147

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเอง

สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ
√ - 148

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง

ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
√ - 133

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ

คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก

ปญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง งาย ๆ

ได

√ - 142

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√ - 145

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน

แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู

ได

√ - 148
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

เด็กที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 95.03
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

         กระบวนการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย : (P)

         โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน มีขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยดังนี้

1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2563-2567 และงบประมาณ มีการกําหนดกลยุทธ

เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามแผนพัฒนาโรงเรียน        กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

2. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และงบประมาณ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาซ่ึงประกอบดวยโครงการตางๆ คือ

                   - โครงการคิด อาน สรางสุข

                   - โครงการตนกลาความดี

                   - โครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่งแวดลอม

                   - โครงการวันสําคัญ

         3.พัฒนาคุณภาพดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาโดยโรงเรียนดําเนินการจัดประสบการณใน

ลักษณะ 6 กิจกรรมหลักเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดพัฒนาขึ้น มีการดําเนินงาน

เปนกระบวนการขั้นตอนดังนี้

                   3.1.1 เตรียมการออกแบบหนวยการเรียนรู การจัดประสบการณใหสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู จัดทําแผนการจัดประสบการณ ตรวจสอบความครบถวนของแผนฯ

กอนการจัดประสบการณ
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                   3.1.2 วางแผนการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง โดยมีการวิเคราะหความครบถวนของการจัด

กิจกรรม สงเสริมพัฒนาการในหนวยการเรียนรูและกําหนดเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพ

                   3.1.3 จัดทําปฏิทินการดําเนินการดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการติดตามพัฒนาการเด็กโดยการ

วางแผนประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง

                   3.1.4 จัดประสบการณเพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาตามแผนการจัด

ประสบการณ พรอมท้ังประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงระหวางการจัดประสบการณเปนระยะและตอเนื่องภาคการ

ศึกษาละ 3 คร้ัง

                   3.1.5 มีการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการ และการเรียนรู ระหวางปอื่นๆ ดังนี้

                          1) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

                          2) โครงการสุดารักษ รวมใจ สรางคุณคาวัสดุเหลือใช ลดขยะใหเปนศูนย

                          3) โครงการวันสําคัญ

                          4) โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก

                          5) การบูรณาการการจัดประสบการณแบบโครงการ(Project Approach)

                          6) กิจกรรมทัศนศึกษา

                          7) โครงการนักกีฬา(แอโรบิค)

                          8) โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย

4. สรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม

และสติปญญาทุกระดับชั้นปการศึกษาละ 2 ครั้ง คือภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

5. ประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณภาพของเด็กดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

6. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณภาพของเด็ก

ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

         การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/และผลการดําเนินงาน : (D)

           โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ บางเขน ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาว 5 ป 2563-2567  กลยุทธที่ 1

พัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนดานคุณภาพของเด็กตามมาตรฐานการศึกษา

จากน้ันคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงมติเห็นชอบแผนฯ และคาเปาหมาย เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2563 โรงเรียนจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ 2563 และจัดทํารายละเอียดโครงการตามแผน  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย

มอบหมาย          ผูรับผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวของดําเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ 2563 ดานพัฒนา

คุณภาพของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย การสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได  พัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง

และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม พัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได โดย

Page 31 of 63



ดําเนินการเปน 2 รูปแบบไดแก ก) ผานการจัดกิจวัตรประจําวันที่มีตารางกําหนดกิจกรรมท่ีชัดเจน ในลักษณะกิจกรรม

การจัดประสบการณเรียนรู 6 กิจกรรมหลัก และ ข) จากการดําเนินการตามโครงการจากแผนพัฒนา และโครงการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุนพิเศษ ทั้งนี้จะไดรายงานกระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาเปน

รายดานพัฒนาการดังนี้

พัฒนาการดานรางกาย และสุขนิสัย

          โรงเรียนสงเสริมใหเด็กรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน เพื่อใหไดรับสารอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการ

โรงเรียนจัดเมนูประจําวันท่ีมีอาหารครบหมู ในปการศึกษานี้ยังคงทําโครงการโรงเรียนเด็กกินผักตอเน่ือง แตเนื่องจาก

สถานการณโควิดทําใหมีวันหยุดเรียนเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการไดครบทุกสัปดาหเชนป

การศึกษา 2562 ท่ีผานมา แตโรงเรียนยังจัดใหมีการใชวัตถุดิบปลอดภัยในการจัดบริการอาหารใหกับนักเรียน  ไดแกการ

ใชไขและผักอินทรีย สงเสริมการปลูกผักเพ่ือเก็บรับประทาน จัดใหเด็กไดรับประทานขาวกลอง ขาวไรซเบอรรี่ จัดสัดสวน

อาหารใหไดสามสวนที่สมดุลไดแกแปง  โปรตีน และผัก  มีการจัดกิจกรรม ออกกําลังกายสมํ่าเสมอทุกเชาและสงเสริมให

มีการจัดเวลาออกกําลังกายเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมกลางแจงทุกวัน ซึ่งมีการวางแผนกําหนดเวลาใหหองเรียนตางๆได 

ใชสถานท่ีกลางแจงอยางทั่วถึง เพียงพอ มีการตรวจสุขอนามัยเบื้องตน และใหคําแนะนําประจําวันโดยครูประจําชั้น เชน

การรักษาความสะอาดของรางกาย เล็บ ผม  ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของ

เด็ก เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน จัดทําบันทึก และนําผลไปแกไขปญหาเด็กท่ีมีนํ้าหนักสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ  หรือมีน้ํา

หนักเกินเกณฑมาตรฐานตอไป

          โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กทุกคน มีสุขนิสัยท่ีดี รูจักหลีกเลี่ยงตอโรค และสิ่งเสพติด ดวยการใหความรูผานกิจวัตร

ประจําวันของโรงเรียน อาทิเชน การสวมใสหนากากอนามัย ลางมือที่ถูกวิธี  การรักษาความสะอาดของรางกายเบื้องตน

การหลีกเล่ียงการติดตอโรค และสิ่งเสพติดใหโทษ นอกจากจะใหความรูแลว ยังสงเสริมสุขภาพดวยการจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางกายทั้งกลามเนื้อเล็กและใหญผานกิจกรรมประจําวันตางๆ คือ กิจกรรมยามเชา กิจกรรมกลางแจง กิจกรรม

ศิลปะสรางสรรค เปนประจําทุกวัน  นอกจากนั้นยังจัดใหมีการสอนกิจกรรม พลศึกษา โดยครูท่ีจบดานพลศึกษาโดย

เฉพาะเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ิมเติมอีกสัปดาหละครั้ง โดยแบงเปนกิจกรรมพละบก และพลนํ้า ในชวงระยะแรก

ท่ีเปดเรียนใหมยังเฝาระวังสถานการณโควิด-19 จัดเปนพละบกกอนเทานั้น เมื่อสถานการณคลี่คลายจึงจัดกิจกรรมสลับ

กันไป

          ดานมาตรการเฝาระวังโรคติดตอ โรงเรียนจัดใหมีมาตรการในการเฝาระวังโรคโควิด-19 ภายใน สถานศึกษา โดย

มีการประกาศแจงและติดประกาศมาตรการไวอยางชัดเจนครบถวนตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด มีการคัด

กรอง จัดอางลางมือ งดบุคคลภายนอกและผูปกครองขึ้นอาคารเรียน จัดใหมีมาตรการเวนระยะหาง และบริหารจัดการ

ตารางเวลาเรียนลดความแออัด  โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพรางกายเบื้องตนที่เครงครัด เมื่อเด็กมาถึงโรงเรียน และกอน

เขาเรียน  เชนตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย ตรวจมือและ ภายในปาก คอ หากมีอาการเฝาระวัง จะมีการคัดกรองเด็ก

เพ่ือสงกลับบานใหผูปกครองไดนําไปพบแพทยตอไป ทั้งนี้เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค

ผลการพัฒนาดานรางกาย

          จากการจัดกิจกรรมตางๆดังกลาว สงผลใหเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงเปนไปตามเกณฑ เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว

รางกายที่เหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยท่ีดี รูจักดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องตน สามารถดูแลตนเองใหปลอดภัย รูโทษของสิ่งเสพ
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ติดไดตามวัย โรคติดตอและระบาดในโรงเรียนพบนอย โรงเรียนสามารถดําเนินการควบคุม ปองกันไมใหเกิดการเจ็บปวย

ในวงกวางได มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบงชี้ดานดานรางกาย ในระดับยอดเยี่ยม

พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ และการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ

          โรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ อยางสมํ่าเสมอ ผานการจัดกิจกรรมตางๆประจําวันที่

สอดคลองเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ใหเด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติตอเด็ก

ดวยความอบอุน เปนมิตร เชนยิ้ม พูดจาทักทายดวยอัธยาศัย โอบกอด  มีการตอบสนองตออารมณ ความรูสึกของเด็ก

อยางเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมประจําวันทุกๆเชาเด็กๆจะไดฝกปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เชนการสวดมนต แผ

เมตตา นั่งสมาธิ  จัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ซึ่งมีสวนชวยใหเด็กไดแสดงออกทาง

ความรูสึก มีอารมณผอนคลาย นอกจากนั้นโรงเรียนไดจัดกิจกรรมดนตรีสงเสริมอัจฉริยภาพ ลงในหลักสูตร เด็กๆทุกคน

ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดและดนตรีผานบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นอกจากการจัดกิจกรรม

ประจําวันดังกลาวแลว ในวันสําคัญโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการใหกับเด็กอาทิเชน กิจกรรมการแสดงนิทาน 

กิจกรรมวันปใหม  กิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก  

          โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กๆมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ผานกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนําดาน

ตางๆ อาทิเชน การเปนผูนําอานขาว สวดมนต      ออกกําลังกายในกิจกรรมยามเชา กิจกรรมการพูดหนาชั้นเรียน

กิจกรรมการแสดงในโอกาสตางๆ กิจกรรมจิตอาสางานสวนรวม อาทิเชน กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดโรงเรียน 

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  โดยผูพิทักษสิ่งแวดลอมจะรับผิดชอบในการนําเสนอความรูประจําฐานการเรียนรู

ใหกับเพ่ือนๆ นองๆ สวนกิจกรรมพ่ีชวยนองท่ีพี่ๆชั้นโตจะมารับนองขึ้นอาคารเรียนนั้น เนื่องจากสถานการณโควิดจึง

จําเปนตองงดกิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการในการเวนระยะหาง  

          นอกจากน้ัน ในโครงการตนกลาความดี ทางโรงเรียนจัดใหมีการอบรมคุณธรรมทุกสัปดาห อาทิเชน เรื่องความ

ซ่ือสัตย การรักษาศีล 5 สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กดานอารมณ-จิตใจผานการบันทึก สมุดบันทึกตนกลา

ความดี ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานระหวางบานและโรงเรียนในการรวมกันพัฒนาใหเด็กเกิดการปฏิบัติเปนกิจนิสัย และ

นอกจากจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมดังกลาวแลว ยังสงเสริมคานิยมที่ดีงาม ผานโครงการวันสําคัญทั้งวันสําคัญทาง

ศาสนา และวันสําคัญของไทยเพื่อปลูกฝงใหเด็กๆมีความรักและช่ืนชมในศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  จัด

กิจกรรมวันพอ วันแม และวันจบการศึกษา (วันสุดทายของการเรียน) ซึ่งเด็ก ๆ ไดแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมี

พระคุณซึ่งเปนพ้ืนฐานคุณธรรมตามวัฒนธรรมไทย

          โรงเรียนมีความเช่ือในเร่ืองของพลังธรรมชาติ ที่จะชวยทําใหจิตใจของเด็กๆออนโยน ผอนคลาย โรงเรียนจึงจัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนธรรมชาติ มีตนไมนานาชนิด ไมดอก และไมใบ  รมรื่นและสวยงาม 

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนแนวการสอนธรรมชาติ  มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   สถานที่ธรรมชาติที่

สวยงาม อาทิเชน สวนสิริกิต์ิ สวนรถไฟ ฯลฯ  เด็กไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด จึงมีความสุข ราเริง อารมณดี  จิตใจ

สงบ ออนโยน

ผลการพัฒนาดานอารมณ-จิตใจ

            จากการจัดกิจกรรมตางๆดังกลาว สงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตดี มีอารมณ ราเริงแจมใส มีความสุขในการมา

โรงเรียนและรวมกิจกรรมตางๆ สามารถควบคุมตนเองไดเหมาะสมกับวัย มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่นแสดงออกถึง
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ความช่ืนชมในศิลปะ ดนตรี  ท่ีชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวัย สอดคลองตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความรับผิด

ชอบ มีเมตตากรุณา รูจักแบงปน มีจิตอาสา มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบงชี้ดานอารมณ

จิตใจ ในระดับยอดเยี่ยม

พัฒนาการดานสังคม การชวยเหลือตนเองและการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

          ในการจัดกิจกรรมประจําวัน โรงเรียนไดสงเสริมใหเกิดการเลน และ ทํางานรวมกันเปนกลุมอยางสมํ่าเสมอ โดย

ครูวางแผนการจัดกิจกรรมท้ังในรูปแบบของรายกลุมและรายบุคคลอยางสมดุล ใหเด็กไดมีโอกาสฝกทักษะการเลนและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

          โรงเรียนสงเสริมการชวยเหลือตนเองผานกิจวัตรประจําวันตางๆ โดยเปดโอกาสใหเด็กๆไดฝกฝนทักษะ และชวย

เหลือตนเองตามวัย อาทิเชนการชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร การเขาหองนํ้า  การดูแลรักษาความสะอาด

ของรางกาย และการสวมใสเสื้อผา

          เด็กๆไดรับการสงเสริมดานวินัยผานกิจวัตรประจําวันและแนวปฏิบัติตางๆภายในโรงเรียน เปดโอกาสใหเด็กไดมี

สวนรวมในการกําหนดขอตกลงเร่ืองระเบียบวินัยในหองเรียน และการสรางขอตกลงตางๆรวมกันในการปฏิบัติกิจกรรม

ตางๆ  โรงเรียนสงเสริมใหเด็กๆรูจักการประมาณตน รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด รูจักอดออม ผานวิถี ชีวิตที่ปฏิบัติ

จริงในโรงเรียน 

          โรงเรียนไดดําเนินงานตามโครงการตนกลาความดี ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ 4 กิจกรรม สงเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของเด็กดานสังคมดังนี้   1) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ปลูกกลาความดี"  สัปดาหละ  1ครั้ง ผาน

กิจกรรมการเลานิทาน เพลง การฝกปฏิบัติ ฯลฯ  2) กิจกรรมสมุดบันทึก  “ตนกลาความดี”  จัดใหมีสมุดบันทึกระหวาง

บานและโรงเรียน สงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 10 ประการ ใหเปนกิจนิสัยประจําวันที่ดีงาม   3) กิจกรรมสงเสริม

มารยาทไทย เพ่ือใหเด็กปฏิบัติตนตามมารยาทไทยไดอยางเหมาะสมกับวัย  และ  4) กิจกรรมวินัยสงเสริมจิตสํานึก“จิต

อาสา” รูจักชวยเหลือผูอ่ืนทําประโยชนแกสวนรวม 

          โรงเรียนไดสงเสริมจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่ง

แวดลอม  โดยจัดกิจกรรมสงเสริมวินัยในการจัดการขยะใหกับเด็ก ไดแกการคัดแยกขยะ การรูจักคุณคาของการใช

ทรัพยากร อาทิเชน กิจกรรมหนูนอยพอเพียง สงเสริมใหเด็กรับประทานอาหารใหหมดจานเพ่ือลดปริมาณขยะเศษอาหาร

(Food Waste) การจัดกิจกรรม 3R  ไดแก 1) การลดใช เชนรณรงคการใชกระติกนํ้า ถุงผา  2) การใชซํ้า เชนการนําเศษ

วัสดุมาประดิษฐ เปนงานศิลปะ ประดิษฐสื่อ ของเลนของใช การใชกระดาษอยางคุมคาคือใชซํ้าจนครบสองหนา  3)

การนํากลับมาใชใหม โดยการจัดกิจกรรมธนาคารขยะที่โรงเรียนไดรับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ  เพื่อนํามาเปนเงิน

ออมใหกับเด็กๆ เปนประจําทุกเดือน เด็กๆไดเขามามีสวนรวมในโครงการท้ังในรูปแบบของผูเขารวมกิจกรรมและผูนําฐาน

การเรียนรูเก่ียวกับการจัดการขยะตางๆจํานวน 11 ฐานการเรียนรู  นอกจากนั้นยังไดเขารวมโครงการมหิงสาสายสืบ

ปฐมวัย กับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดปลูกฝงจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมผานการจัดการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนแนวธรรมชาติ การใชบทเพลง และนิทานซึ่งเปนสื่อที่ทรงพลังในการปลูกฝงลักษณะ

นิสัยสําหรับเด็กปฐมวัย

ผลการพัฒนาดานสังคม
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          จากการดําเนินการตามโครงการ และกิจกรรมตางๆดังกลาวขางตน สงผลใหเด็กชวยเหลือตนเองไดตามวัย มี

วินัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาทงาม รูจักออนนอมตอผูใหญ สามารถเลน ทํางานและชวยเหลือผูอื่นไดตามวัย รูจัก

ประหยัด พอเพียง สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และ ศาสนาท่ีตนนับถือไดอยางเหมาะสมกับวัย เคารพใน 3

สถาบันหลักไดแก ชาติ ศาสน กษัตริย  เด็กๆแสดงออกในเรื่องของรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางเห็นไดชัด รูจักการ

ท้ิงขยะไดถูกท่ี คัดแยกขยะเบื้องตนในชีวิตประจําวันได บอกวิธีและมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัว แสดงออกถึง

ความรักในธรรมชาติ มีผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบงชี้ดานดานสังคม ในระดับยอดเยี่ยม

พัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

          โรงเรียนไดจัดใหมีการสอนตามแผนการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู

ผานประสบการณตรงใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 และมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดใหมีการเรียนการ

สอนแบบโครงการ (Project Approach) ปการศึกษาละ 2 โครงการ ซึ่งเปนการเรียนรูอยางลุมลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ

นอกจากน้ันโรงเรียนยังไดเขารวม โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย โดยนํากิจกรรมการทดลองมาจัดให

เด็กๆไดมีประสบการณดานการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบ

เสาะ   เพื่อกระตุนใหเด็กไดคิดและแสวงหาคําตอบในเรื่องท่ีตนสงสัย  และเพื่อใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีความสนใจใฝรู

รักการอาน จึงไดจัดใหมีโครงการอานยิ้มอ่ิมสมอง ในรูปแบบสมาชิกนิทานเพื่อนรัก โดยเด็กๆไดรับหนังสือนิทานเดือนละ

1 เลมตอเน่ืองทุกเดือนระหวางเปดภาคเรียน จํานวนรวม 8 เลม  ครูประจําชั้นและครูบรรณารักษ จัดกิจกรรมสงเสริม

การอานที่สอดคลองกับเนื้อหาในนิทาน เด็กๆสามารถยืมหนังสือจากหองสมุดของโรงเรียน หรืออานเพิ่มเติมกับผูปกครอง

ท่ีบานก็ได มีการจดบันทึกสถิติการอานรายบุคคลลงในสมุดบันทึกหนอนนอยนักอาน ซึ่งมีการมอบรางวัลแกหนอนนอย

นักอานเมื่อส้ินสุดปการศึกษา นอกจากนั้นโรงเรียนไดจัดสื่อและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมทักษะดานภาษาอยางหลาก

หลาย  อาทิเชน หองสมุดซึ่งมีหนังสือนิทานและหนังสืออางอิงประเภทตางๆจํานวน 7,520 เลม ภายในหองเรียนจัดใหมี

มุมหนังสือประจําในทุกหองเรียน บริเวณภายนอกหองเชนบริเวณพักรอ มีช้ันวางหนังสือใหไดเลือกอาน  มีการเขียนปาย

ช่ือ คําตางๆ ติดในบริเวณหองเรียน และบริเวณโรงเรียน   ใหเด็กไดสังเกต สงเสริมทักษะการพูดและเขียน ผานกิจกรรม

การพูดหนาช้ันเรียน การเลาเรื่อง  เด็กๆไดฝกเขียนเพื่อสื่อสารความหมายตามวัย เชนเขียนตามแบบ หรือ เขียนตามความ

จํา โดยครูเปนผูชวยใหคําแนะนํา  และเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เด็กๆยังไดเรียนรูวิธีการสืบคนขอมูล

ดวยวิธีตางๆผานคอมพิวเตอร โดยครูเปนผูแนะนําทําใหดู และเพื่อใหรองรับตอการเรียนตอในระดับประถมศึกษาที่มีการ

ใชอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ  โรงเรียนจึงไดจัดใหมี ipad สําหรับเด็กๆชั้นอนุบาลปท่ี 3 ไดใชเปนอุปกรณในการเรียนรู เชน

ถายภาพ คนหาขอมูล  โรงเรียนมีการจัดอุปกรณคอมพิวเตอรแบบออลอินวัน หรืออุปกรณโทรทัศนแบบ Smart TV

อํานวยความสะดวกใหครูในการเชื่อมโยงอินเตอรเน็ตเพื่อใชสนับสนุนการสอนในหองเรียน เด็กๆจึงสามารถเรียนรูจากสื่อ

เทคโนโลยีโดยมีครูกํากับดูแลไดอยางเหมาะสม สะดวกขึ้น เปนการใชเพื่อสื่อการเรียนรูท่ีจําเปนเทาน้ัน และจากการปรับ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนในเรื่อง ธรรมชาติ  เด็กไดฝกฝนทักษะการสังเกตและจดบันทึกตามความเปนจริง ทําใหมีทักษะ

การสังเกตท่ีดี รูจักใชประสาทสัมผัสท้ังหาในการเรียนรู เปรียบเทียบสิ่งตางๆ  นอกจากการสงเสริมทักษะพื้นฐานความ

พรอมทางดานสติปญญาดังไดกลาวขางตนมาแลวนั้น  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมศิลปะ เพื่อสงเสริมจินตนาการและความคิด

สรางสรรคโดยครูศิลปะท่ีมีความรูความชํานาญโดยเฉพาะ  จัดเปนกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนใหเด็กๆทุกคนได

รับประสบการณอยางท่ัวถึง

 ผลการพัฒนาดานสติปญญา
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          จากการดําเนินการตามโครงการ และกิจกรรมตางๆดังกลาวขางตน สงผลใหเด็กรูจักสังเกต บันทึกสิ่งที่คนพบ มี

ความสนใจ กระตือรือรนในการเรียนรู รักการอาน มีทักษะทางการคิดเหมาะสมกับวัย สามารถใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการแสวงหาคําตอบในสิ่งท่ีตนสงสัย มีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร รูจักการวางแผน แกปญหา และใช

เคร่ืองมือเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับวัย  สามารถแสดงออกดานความคิดสรางสรรคผานการพูด  การแสดงออก มีผลการ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็ก ตัวบงช้ีดานสติปญญา ในระดับยอดเยี่ยม

 การประเมินกระบวนการพัฒนาเด็ก และการดําเนินงานเพื่อพัฒนา (C) (A)

          โรงเรียนมีกระบวนการในการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยไดนํา

มาตรฐานคุณภาพดานผูเรียนมากําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนา นําสูหลักสูตรและแผนการสอน ในแตละสัปดาห

กําหนดใหมีการประเมิน และติดตามผลการเรียนรูของเด็กในแตละหนวยการเรียนรู   สวนพัฒนาการในดานตางๆ

กําหนดใหครูมีการติดตามพัฒนาการเด็กภาคเรียนละ 3 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งท่ีมีการติดตามประเมิน ครูประจําชั้นจะไดมี

การวางแผนพัฒนาในสวนที่ยังพบวามีผลการพัฒนาไมเปนไปตามเปาหมาย สมควรไดรับการสงเสริม โดยมีการบันทึกเปา

หมายในการพัฒนาไวเปนลายลักษณอักษร นอกจากนั้น ยังมีการติดตามพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล โดยการสุมบันทึก

พฤติกรรม และนํามาวิเคราะหพัฒนาการรวมถึงวางแนวทางในการสงเสริมหากพบปญหา ซึ่งกระบวนการตางๆเหลาน้ี ผู

บริหารรับทราบ และรวมติดตามใหคําแนะนําในการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย
√ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ
√ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน

และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ

ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ือง
√ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย
√ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -
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2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย
√ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 4.00 ดีเลิศ

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการเด็ก
√ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัด

กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย

บุคคล

√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- √

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ

รวมมือ รวมใจ
√ -

Page 38 of 63



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่

ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน ส่ือจาก

ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบ

เสาะหาความรู

√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัด

ประสบการณ
5.00

ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู
√ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อใน

การจัดประสบการณ
√ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนา
√ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

เพื่อการจัดประสบการณ
√ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 4.00 ดีเลิศ

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถาน

ศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน
√ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -
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6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด

√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โดยผูปกครองและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม
- √

สรุปผลการประเมิน 4.67
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

กระบวนการวางแผนการบริหาร และการจัดการ : (P)

โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้

                 1.กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนดโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

                 2.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา 2563-2567 และงบประมาณท่ีสอดคลองตอการประกาศ

มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช และสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด  มีการกําหนด

กลยุทธ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 4 กลยุทธ และมีโครงการสนับสนุนตางๆดังน้ี

                1) กลยุทธพัฒนาคุณภาพเด็ก

                             - โครงการคิด อาน สรางสุข

                             - โครงการตนกลาความดี

                             - โครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่งแวดลอม

                             - โครงการวันสําคัญ

               2) กลยุทธพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

                             - โครงการปลูกกลา ปลูกความคิด รูรักษสิ่งแวดลอม
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                             - โครงการครอบครัวรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                             - โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะ

                             - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทสเพื่อการบริหารงาน

              3) กลยุทธพัฒนาคุณภาพครู

                             - โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม

                             - โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

              4) กลยุทธพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ

                             - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

           3.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจําป และนําผลการดําเนินงานในปที่ผาน

มาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุนในกลยุทธตางๆ

           4.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมอบหมายฝายงาน ซึ่งบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม

รับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามผลการดําเนินงาน

           5.จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560ครอบคลุมพัฒนาการ

4 ดาน สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาและบริบททองถิ่น

           6.จัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน/หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และ

สอดคลองกับบริบททองถิ่น จัดประสบการณตามแผนฯแตละวัน พัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ดานไดแก รางกาย

อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา

            7.วางแผนจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียนกอนการเปดภาคเรียนการศึกษา และจัดระบบครูสํารอง

             8.มีการวางแผนการใชหองเรียน หองประกอบ อาคารสถานที่ โดยการจัดตารางการใชสนามและหองประกอบ

เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด  และจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่ คํานึงถึงความปลอดภัย  สงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ และใหเกิดการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

             9.วางแผนการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดสํารวจความตองการใน

การใชส่ือ อุปกรณตางๆของครูและเจาหนาท่ีกอนเปดภาคเรียน และมีการวางแผนจัดระบบอํานวยความสะดวกและให

บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู

             10.จัดใหมีสรุปผลโครงการ สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ ภาคเรียนละครั้ง และ

สรุปประจําปการศึกษาละ 1 ครั้ง

             11.ประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ

             12.ปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ

 

กระบวนการบริหาร และการจัดการ และผลการดําเนินงาน : (D)

้ ่
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           มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานและสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โรงเรียนมีโครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช

2560 ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ดาน และสอดคลองกับปรัชญาแนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เนนดานธรรมชาติ

ศึกษา และบริบทของทองถิ่น หลักสูตรของโรงเรียนไดนํานวัตกรรมทางการจัดการศึกษาปฐมวัย มาเปนแนวทางในการจัด

กระบวนการเรียนรู อาทิเชน กระบวนการสืบเสาะ การเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) การนํา

ส่ือMontessorri มาใชในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร การบูรณาการการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการประเมินหลักสูตรเดิม และนํามาพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะครู และผูเก่ียวของมีสวนรวม ครูเปนผูนําหลักสูตรไป ออกแบบหนวยการเรียนรู แผนการ

จัดการเรียนรู แผนการจัดประสบการณ และจัดใหมีกระบวนการนิเทศภายในอยางมีระบบโดยผูบริหาร  โรงเรียนประเมิน

ผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชพัฒนาเด็กเมื่อสิ้นปการศึกษา มีผลการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับคุณภาพ ยอด

เยี่ยม

           จัดครูใหพอเพียงกับชั้นเรียน โรงเรียนจัดครูใหเหมาะสม เพียงพอกับช้ันเรียน โดยพิจารณารับครูที่จบการ

ศึกษาปฐมวัย หรือจบปริญญาตรีดานอื่น แตผานการอบรมหรือมีประสบการณดานการสอนในระดับปฐมวัย จัดใหมีการ

ปฐมนิเทศครู มอบคูมือการปฏิบัติงานสําหรับครูใหมเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังจัดใหมีการทดลอง

งาน และฝกปฏิบัติงานกับครูที่ปฏิบัติหนาท่ีเดิมภายในโรงเรียน จนกวาผูบริหารจะมีความมั่นใจในความสามารถจึงจัดให

เปนครูประจําช้ันได  สําหรับครูพิเศษเฉพาะดาน เชน ครูสอนศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร นอกจากจะจบเอกในดาน

วิชาเฉพาะที่สอนแลว ยังตองผานการอบรม หรือมีประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัย จึงจะไดรับมอบหมายใหจัดการ

เรียนการสอนใหกับเด็ก สําหรับผูทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง หรือผูชวยครู โดยตองผานการอบรม หรือ การฝกงานรวมกับการกํากับ

ดูแลของครูประจําชั้น กรณีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และสงศึกษาตอ นอกจากน้ันใน

สวนของกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เชนดนตรี และภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนไดทําความรวมมือกับหนวยงานที่มีความ

ชํานาญเฉพาะทาง เชน Fun Language และดนตรีสงเสริมอัจฉริยภาพ ในการจัดครูชํานาญการมารวมจัดประสบการณ

เสริมในหลักสูตรใหกับเด็กอีกดวย ในการจัดครูในแตละหองเรียน โรงเรียนคํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนนักเรียน

และครูในแตละกลุมอายุ โดยมีอัตราสวนแตกตางกันไปตามระดับช้ันดังนี้

เด็ก (อายุ)
อัตราสวนครู/

ผูดูแล : เด็ก(คน)
จํานวนเด็กในกลุมกิจกรรม

ช้ันเตรียมอนุบาล 1 : 9 กลุมละไมเกิน 18 คน

ช้ันอนุบาลปที่ 1 1 : 13 กลุมละไมเกิน 26 คน

ช้ันอนุบาลปที่ 2-3 1 : 15 กลุมละไมเกิน 20 คน

ในกรณีที่มีนักเรียนเกินจํานวนอัตราสวน 1: 15 แตไมเกินกลุมละ 20 ในระดับช้ันอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนจะจัดผูชวย

ครู หรือพ่ีเล้ียง ชวยดูแลเด็กในแตละกลุมเพ่ิมเติม ท้ังนี้จากจํานวนนักเรียนจริงในปการศึกษา 2563 มีอัตราเฉลี่ยครู /

นักเรียนในอัตรา 1:9 มีผลการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

่
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                สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

รู ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามรอบระยะเวลา

เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา ครูสามารถรวมออกแบบหลักสูตรท่ีสะทอนเอกลักษณของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน อาทิเชน

การจัดสาระการเรียนรูที่เนนแนวคิดธรรมชาติศึกษา โรงเรียนจัดใหมีการอบรมครูแบบทั่วถึง  เปนไปในแนวทางเดียวกัน

และตอเนื่อง โดยจัดอบรมครูแบบท้ังโรงเรียน โดยเฉพาะดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูธรรมชาติศึกษา

“หลักสูตรครูธรรมชาติ” ซึ่งโรงเรียนไดจัดอบรมในชวงปดภาคเรียน ในปการศึกษา 2563นี้  จัดได 1 ครั้งในเดือนธันวาคม

ท่ีจ.นครนายก เปนการเรียนรูเร่ืองเกมธรรมชาติ นอกจากนั้นยังสงเสริมใหครูเขารับการอบรมในดานอื่นๆที่สงเสริมการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเชน  การอบรมการสรางทักษะ EF  การอบรมในโครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย การอบรมมหิงสาสายสืบปฐมวัย ฯลฯ  ในดานปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว บานและโรงเรียนมีการสื่อสารกัน

ในหลายชองทาง อาทิเชน จากบันทึกบาน-โรงเรียน ท่ีครูประจําช้ันจะไดแจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตางๆรายสัปดาห

การติดตอผานไลนกลุมหองเรียน การจัดกิจกรรมเปดบานการเรียนรูทุกภาคเรียน เพื่อรายงานผลความกาวหนาในการ

จัดการเรียนการสอนและมอบสมุดรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนใหผูปกครองไดทราบทุกภาคเรียน  การจัด

วันพบปะผูปกครองรายบุคคล การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และการประชุมช้ีแจงผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ จากการจัด

กิจกรรมตางๆดังกลาวพบวา ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูปกครองตอกิจกรรมการเปดบานการเรียนรู ในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 95.05 ในการประเมินความพึงพอใจ

ของผูปกครองท่ีมีตอครูประจําช้ัน รอยละ 98.75 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ในสวนของการสงเสริมใหครูได

พัฒนาการจัดประสบการณ โดยใชชุมชนแหงการเรียนรูนั้น  ในปการศึกษา 2563 นี้ไดริเริ่มใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

เร่ือง สมุดบันทึกธรรมชาติ  อยางไรก็ตามรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นยังไมเปนทางการ เชนการรวมกลุมระดับ

ช้ัน รวมกลุมการทํางานฝายงาน  โดยมีการนัดประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ แตยังไมไดวางเปาหมายใน

การพัฒนารวมกันท่ีชัดเจนนัก ขาดการบันทึกผลการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม มีผลการพัฒนาตัวบงชี้ในระดับ

คุณภาพ ดีเลิศ

             จัดสภาพแวดลอมและส่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกหองเรียนท่ี คํานึงถึงความปลอดภัย  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม โดยจัดสรางอาคารที่มี

โครงสรางมั่นคง ตั้งอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย มีหองประกอบตางๆอาทิเชน หองครัว หองสมุด หองพยาบาล หองสื่อการ

สอน หองกิจกรรมพิเศษ หองนํ้า ฯลฯ ครบครัน ตอบสนองตอความตองการในการใชงานตางๆ ภายในหองเรียน ทุก

หองเรียนจัดพ้ืนท่ีในหองเรียนเปนมุมประสบการณ เชน มุมบล็อก มุมเครื่องเลนสรางสรรค เครื่องเลนสัมผัส มุมธรรมชาติ

มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสรางสรรค มุมเกมการศึกษา และมุมวิทยาศาสตร เปนตน มีพื้นที่เก็บของสวนตัว

พ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก และสําหรับทํากิจกรรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในแตละหอง ครุภัณฑ

มีการออกแบบเฉพาะ เหมาะสมสําหรับเด็ก ทุกหองเรียนจัดทําปายนิเทศท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีเรียนรู ภายนอกหองเรียน

โรงเรียนจัดใหเปนพื้นท่ีสําหรับกิจกรรมตางๆ อาทิเชนสนามเด็กเลนที่มีเครื่องเลนหลากหลายชนิด พื้นสนามและขอบ

สนามมียางบุเพ่ือความปลอดภัย สระวายนํ้าประเภทสระเกลือท่ีมีความปลอดภัยจากสารเคมี มีขนาดเล็กไมลึกมากเหมาะ

สําหรับเด็ก โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายภายในโรงเรียนจัดใหมีหองสื่อการสอนที่มีจํานวนสื่อ 1,914 ชิ้น ครู

สามารถมายืมสื่อไปใชในการจัดการเรียนการสอนได  เด็กๆสามารถยืมหนังสือนิทานกลับไปอานที่บานจากหองสมุดของ

โรงเรียนท่ีมีหนังสือจํานวน 7,520 เลม มีตารางเวลาจัดสรรใหเด็กๆไดใชหองสมุดทุกสัปดาห นอกจากนั้นยังไดจัดแหลง
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เรียนรูไวภายนอกหองเรียน เชนสวนผัสสะ Sensory Garden เปนการจัดเปนมุมการเรียนรูธรรมชาติศึกษา อยูบริเวณที่

วางกลางแจงระหวางอาคารเรียนท่ีทุกหองเรียนสามารถเขาไปใชประโยชนได จัดเปนทั้งแหลงเรียนรูดานการศึกษา

ธรรมชาติ ฝกทักษะประสาทสัมผัส และเปนสวนหยอนใจ  โรงเรียนจัดใหมีสวนครัวรั้วกินไดโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว

นานาชนิด  มีสวนสมุนไพร บอเตาบก สระนํ้าตามธรรมชาติ เปนแหลงเรียนรูของเด็กเก่ียวกับเรื่องพืชและสัตวนํ้า มีการ

จัดติดปายช่ือตนไมหลากชนิดท่ีปลูกในบริเวณโรงเรียน ท้ังไมยืนตน ไมคลุมดิน ไมเลื้อยและไมนํ้า มีบอรดแสดงผลงาน

และ นําเสนอความรูตางๆภายในบริเวณอาคารเรียนที่เด็กๆสามารถสังเกตเห็นและเรียนรูได  นอกจากนั้นโรงเรียนยังสง

เสริมใหมีการจัดการเรียนรูดานการจัดการขยะ โดยการจัดฐานการเรียนรูตางๆ จํานวน 11 ฐานดวยกันไดแก ฐานหนูนอย

พอเพียง , ฐานธนาคารขยะ , ฐานคลังเศษวัสดุเหลือใชใหคุณคา, ฐานลุงถังกินจุ , ฐานไสเดือนดินรักษโลก , ฐานนิทาน

แสนสนุก , ฐานถังหมักดินวิเศษ ฐานกลองนมสรางสุข, ฐานการจัดการขยะพิษ,ฐานพืชสมุนไพร และฐานแปลงผักลูกรัก

นอกจากส่ือและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนแลว โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขนใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูภายนอก

หรือแหลงเรียนรูปฐมภูมิ โดยสนับสนุนใหเด็กในทุกหองเรียน ไดรับประสบการณตรงจากการศึกษานอกสถานที่ ไดไป

ศึกษาเรียนรูภายนอกโรงเรียนตามหัวขอการเรียนรูท่ีสนใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรู นอกจากโรงเรียนจะ

พัฒนาสภาพแวดลอมตางๆเพ่ือสงเสริมการเรียนรูแลว ยังคํานึงถึงการประหยัดพลังงานโดยไดติดตั้งอุปกรณประหยัดไฟที่

ใชกับชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในหองเรียน ซึงพบวาทําใหประหยัดปริมาณการใชไฟฟาลงไดสวนหนึ่ง  ในภาพรวมมีผล

การพัฒนาตัวบงช้ีในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

              ใหบริการส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สําหรับครู โรงเรียนอํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณและพัฒนาครู โดยไดใหความสําคัญในดานการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชสําหรับสื่อการเรียนรู มีการสํารวจ

ความตองการของครูในการใชสื่อ อุปกรณตางๆกอนเปดภาคเรียน จัดใหมีหองสมุดและหองสื่อการเรียนการสอนที่ให

บริการแกครูในการยืมหนังสือ และสื่อการเรียนรู  การเบิกจายอุปกรณตางๆสามารถเบิกไดท่ีหองสื่อการสอน มีผูรับผิด

ชอบในการเบิก ยืมคืนหนังสือ สื่อตางๆ จัดใหมีระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนทําใหการบริหารการจัดการดานงาน

เอกสารเปนระบบ สะดวก รวดเร็วในการเรียกใชงาน และสนับสนุนใหการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เชนระบบบัตรนักเรียน บัตรผูมีสิทธิมารับ ทะเบียนสื่อการสอน ทะเบียนหองสมุด ระบบออกเอกสารหลักฐานใบรับรอง

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี มาอยางตอเนื่อง จัดใหมีเครื่องโทรทัศน ที่สามารถเชื่อมตอ

สัญญาณwifi เพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน อํานวยความสะดวกติดตั้งสัญญาณ wifi เพื่อการสืบคนขอมูล

ของครู และ จัดอุปกรณ ipad มีอุปกรณคอมพิวเตอรแบบ ออลอินวันเสริม ไวใชเพิ่มเติมในหองเรียน เพื่อใหครูมีอุปกรณ

เทคโนโลยีใชในการจัดเก็บขอมูล คนหาขอมูลเพ่ือสอน  แตยังจัดไดไมครบทุกหองเรียน อยางไรก็ตามยังพบปญหาอยูบาง

ในดานการสนับสนุนส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนวธรรมชาติศึกษา อาทิเชนสื่อของจริงที่ไม

สามารถพบในพ้ืนท่ี อุปกรณท่ีประกอบการเรียนรูบางอยางยังไมเพียงพอ อาทิเชน กลองสองทางไกลสําหรับเด็ก อุปกรณ

สองขยาย หรือส่ือหนังสือความรูท่ีไมมีในทองตลาดท่ัวไป และครูบางคนยังไมพรอมใชงานสื่อเทคโนโลยี มีผลการพัฒนา

ตัวบงชี้ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

               มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ

บางเขน มีขั้นตอนการดําเนินงานกระบวนการบริหาร และการจัดการท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมดังน้ี การ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด
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โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ดําเนินการประชุมปฏิบัติการการจัดทํามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและคาเปา

หมายความสําเร็จของโรงเรียน  โรงเรียนไดมีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใหสอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนดใหม  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ดําเนินการตามมีแผนปฏิบัติงานประจําป จัดใหมีปฏิทินการ

ดําเนินงาน และจัดทําโครงการ /กิจกรรมท่ีตอบสนองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  มาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ จัดใหมีการติดตามคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโดย

คณะกรรมการฝายแผนงาน ผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน โดยโรงเรียนไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู

ปกครองตอกิจกรรมตางๆ ซึ่งผลการประเมินจะไดรวบรวมเปนขอมูลใหกับคณะกรรมการฝายแผนงานของโรงเรียนดวย

อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางฝายงานใหมีในปการศึกษานี้ ทําใหผูรับผิดชอบมีความเขาใจไมชัดเจนเทาที่

ควร ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเองเปนแบบออนไลน เกิดสถานการณโควิดที่ทําให

ครูไมสามารถมาปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษาได  ทําใหมีอุปสรรคบางในการจัดทําและการสงรายงานผลแกหนวยงานตนสังกัด

 มีผลการพัฒนา  ตัวบงช้ีในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

 

 การประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ และการดําเนินงานเพื่อพัฒนา (C) (A)

             โรงเรียนมีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานดานบริหารจัดการดังนี้

             1.ในดานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจัดใหมีการนิเทศ ติดตาม การนําหลักสูตรไปใช โดยคณะกรรมการฝาย

การเรียนการสอน และผูบริหารโรงเรียน เชนการจัดใหมีการตรวจแผนการจัดประสบการณและการบันทึกหลังสอนโดยผู

บริหารทุกสัปดาห ผูบริหารจะรับทราบและไดใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครู  ครูมีการติดตาม

ประเมินการจัดการเรียนการสอนวาไดพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาหรือไม ดวยการประเมินหลัง

สอน  ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณเรียนรูประจําวันโดยเขียนเปนบันทึกหลังจัดประสบการณ มีการ

ประเมินผูเรียนวา มีพฤติกรรมตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม  และนําผลการติดตามมาปรับปรุงการจัดประสบการณ

ของครู ชวยเหลือเด็กที่ยังไมเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดประสบการณตอไป และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ฝาย

การเรียนการสอนจัดใหมีการประเมินหลักสูตร โดยครู และผูปกครอง เพื่อนําขอมูล ขอเสนอแนะที่ไดรับมาพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรตอไป

              2.ในดานการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ฝายการเรียนการสอน และผูบริหารได

ทําการติดตามการปฏิบัติงานของครูผานการสังเกตการปฏิบัติงานจริง และการจัดทําเอกสารตางๆของครู ตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด อาทิเชน เอกสารแผนการจัดประสบการณ เอกสารการบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล การเขารับการอบรมตางๆ

ของครู จะมีการขยายผลโดยการนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูแกเพื่อนครูในการประชุมประจําเดือน  จัดทําบันทึกสรุปสิ่งที่ได

เรียนรูจากการอบรม และนําไปสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน โดยมีผูบริหารตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับใชใหเขากับ

บริบทของโรงเรียน

              3.ในดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ โรงเรียนไดจัดใหมีระบบการวางแผนการใชงานอาคารเรียน

และหองประกอบตางๆ อาทิเชนการจัดตารางการเลนกลางแจง การจัดตารางการใชหองสมุดเพื่อใหเกิดการใชประโยชน

คุมคาสูงสุด มีการกํากับการใชสถานท่ีตามตารางการใชงานที่ไดกําหนดไว โดยฝายการเรียนการสอน ครูผูรับผิดชอบ และ

ผูบริหาร มีการตรวจสอบสภาพหองเรียน อาคารเรียนอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดใหมีระบบการแจงซอมแบบจุดเดียว ที่ทุก
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หองเรียนจะมีการแจงซอมในท่ีเดียวกัน มีพนักงานท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีซอมตามรายการท่ีแจง ครูผูรับผิดชอบฝาย

ธุรการทําหนาที่ในการติดตามงานซอมตางๆใหแลวเสร็จโดยเร็ว หรือประสานงานแจงชางเฉพาะ เพื่อใหสถานที่ หรือ

อุปกรณภายในโรงเรียน ใชงานไดอยางปลอดภัย สงเสริมการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา โดยรณรงคการเปดใช

อุปกรณไฟฟาเทาท่ีจําเปน มีการประหยัดพลังงานโดยกําหนดอุณหภูมิการเปดเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส 

ติดตั้งเคร่ืองความคุมอุรหภูมิและความช่ืน กําหนดเวลาเปด-ปด จัดใหมีการตรวจเยี่ยมหองเรียนโดยผูบริหารทุกภาคเรียน

เพ่ือตรวจสอบความสะอาด และความเรียบรอยของหองเรียนกอนเปดภาคเรียน จัดใหมีกิจกรรมการประกวดหองเรียน

โดยในปการศึกษา 2563 มีการประกวดการจัดมุมธรรมชาติภายในหอง ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

แนวธรรมชาติศึกษา ทุกชวงปดภาคเรียนฝายอาคารสถานที่จะทําการสํารวจอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน แจงซอมแซม

เพ่ือใหสภาพแวดลอม และอาคารสถานท่ีภายนอกอยูในสภาพดีอยูเสมอ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีการซอมแซมมาก

จะมีการวางแผนนําเสนอผูบริหารเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการจัดซอมตอไป

               4.ในดานการใหบริการสื่อการสอน อุปกรณ มีระบบหองสื่อการสอน และหองสมุด มีครูรับผิดชอบดูแล ที่จะ

ทําหนาท่ีอํานวยความสะดวก มีระบบทะเบียนสื่อและหองสมุด และการยืมคืนบันทึกผานคอมพิเตอร ทําใหสามารถ

ติดตามสถิติการเบิก-คืนสื่อและหนังสือของครูได กํากับติดตามการใช และดูแลรักษาใหสื่อและหนังสืออยูในสภาพดี ไม

ชํารุด หรือสูญหายมาก
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 18

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ
85.00 18 100.00

ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 18

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัด

ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถาน

ศึกษา

√ - 18

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย

ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียง

ดานเดียว

√ - 18

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ

อยางมีความสุข
85.00 17 94.44

ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิม
√ - 17
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง

อิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็ก

เปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 17

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา

และสรางองคความรูดวยตนเอง
√ - 16

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่

เหมาะสมกับวัย
85.00 16 88.89 ดีเลิศ

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน

หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถายเทสะดวก

√ - 16

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่

สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม

√ - 18

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพ

แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน

√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวน

ครูที่

ผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง

อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู

ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร

สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่

กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 14

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
85.00 15 83.33 ดีเลิศ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม

และกิจวัตรประจําวันดวยเคร่ืองมือและวิธี

การที่หลากหลาย

√ - 17

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม
√ - 15

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
√ - 15

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู

โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ

√ - 12

สรุปผลการประเมิน 91.67
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                           

๑.ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม   

กระบวนการพัฒนา และผลการดําเนินงาน

         กระบวนการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : (P)

          1.โรงเรียนอนุบาลสุดารักษมีขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีกําหนดใหมีการวางแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก  กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครู มีโครงการสําคัญไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุค

ใหม และ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

          2.จัดการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง วางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ใหความสําคัญใน

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูเอง ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project

Approach) การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ  ใหความสําคัญตอการจัดสภาพแวดลอม โดยกําหนดไวใน

หลักสูตร วาควรจัดสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกหองเรียนอยางไร และใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมดานจิตใจดวย

เชนใหครูปฏิบัติกับเด็กอยางนุมนวล จัดชั้นเรียนท่ีสรางบรรยากาศอบอุน

         3.วางแผนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็ก ตั้งแตแรกเขาเรียน โดยมีการจัดทําแบบบันทึกขอมูลสวนตัวที่ผู

ปกครองระบุรายละเอียดเก่ียวกับครอบครัว เก่ียวกับตัวเด็ก อาทิเชนสุขภาพสวนตัวของเด็ก  ลักษณะนิสัยของเด็ก หรือ

ส่ิงท่ีคิดผูปกครองวาครูควรทราบ หรือคอยสังเกตเฝาระวัง

         4.วางแผนในการจัดตารางกิจวัตรประจําวันของเด็กใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีเด็กมีโอกาสไดปฏิบัติ

แบบกลุม เด่ียว เลือกเลนอิสระ กิจกรรมการสํารวจ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว การเลนบทบาทสมมติ การเลน

แบบรวมมือฯลฯ

        5.วางแผน และจัดตารางกิจกรรม เพ่ือเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆท่ี สนับสนุนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ อาทิเชน โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โครงการโรงเรียนสีเขียวตนแบบตัวนอย         

        6.วางแผนการใชสื่อการเรียนการสอน และการใชสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน โดยมีการจัดทําแบบสํารวจความ

ตองการในการใชส่ือของครูกอนเปดภาคเรียน การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดซื้อ

        7.วางแผนการประเมินผลพัฒนาการเด็ก โดยมีการวางแผนระยะเวลาการติดตามประเมินพัฒนา กําหนดตาราง

เวลาการบันทึกพฤติกรรม การนําผลของการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและการรายงานผล รวมท้ังประชุมทําความเขาใจ

รวมกันถึงวิธีการประเมินและเกณฑการประเมิน โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานโดยเริ่มท่ีผูบริหารและคณะครูไดรวม

กัน

               7.1) วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค (สมรรถนะ) ของหลักสูตร

สถานศึกษา และกําหนดวิธีการประเมินพัฒนาการที่เกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และการจัดประสบการณการ

เรียนรูตามแผนฯ
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               7.2) กําหนดวิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินไดแก การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน

การพูดคุยหรือสัมภาษณเด็ก การใชแบบสํารวจรายการ การจัดทําสารนิทัศน การบันทึกการเจริญเติบโต ครูสามารถเลือก

ใชไดหลากหลายวิธี

               7.3) จัดทําเกณฑการประเมินและระดับคุณภาพของชวงอายุ 3-4,4-5,5-6 ปเปนรูปแบบรูบริคส 3 ระดับ

               7.4) กําหนดแนวทางการเก็บ การสรุปรวบรวมขอมูล และปฏิทินการดําเนินการ

               7.5) กําหนดประเด็นการประเมินวาจะประเมินสภาพที่พึงประสงคใดบางในแตละหนวยการเรียนรูแลวนํามา

จัดทําเปนจุดประสงคการเรียนรูของหนวยฯครอบคลุมพัฒนาการ 4 ดาน นําจุดประสงคการเรียนรูไปจัดทําแผนการจัด

ประสบการณของหนวยฯ

               7.6) สภาพท่ีพึงประสงคบางรายการเก็บขอมูลในกิจวัตรประจําวัน และบางรายการเก็บขอมูลในกิจกรรม 6

กิจกรรมหลักตามแผนการจัดประสบการณ

         8.สรุปผลโครงการ สรุปผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกสิ้นป

         9.ประเมินกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

        10.ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 

         ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา ผลการดําเนินงาน : (D)

         ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ 

         ครูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัย ดูแลเด็กทุกคนไดเปนอยางดี ครูสวนใหญ

ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนตอเนื่อง มีอายุงานเฉลี่ย 16 ป จึงเปนครูชํานาญการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ มีความรู ความเขาใจแนวทางการพัฒนาเด็กของโรงเรียน และหลักการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย ครูปฐมวัยทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติ

ปญญาอยางสมดุล ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว มีกระบวนการดําเนินงานพัฒนาเด็กจากการจัด

กิจวัตรประจําวันท่ีเสริมสรางสุขนิสัยท่ีดีงาม อาทิเชน การกิน การลางมือ การแปรงฟน การเลน การเคลื่อนไหวรางกาย

และออกกําลังกาย การนอน การรักษาความสะอาด ตามตารางกิจกรรมประจําวัน และพัฒนาเด็กผานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ตามแผนการจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูในแตละวันที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4

ดานไดแก รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ภาษา และการสื่อสาร และพัฒนาทักษะ EF มีกิจกรรมดังน้ี 1)การ

เคล่ือนไหวและจังหวะ 2) ศิลปะสรางสรรคและเลนตามมุม 3) เสริมประสบการณ 4) กลางแจง 5) เกมการศึกษา 6) การ

สํารวจธรรมชาติ ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณเรียนรูประจําวันโดยประเมินวาเด็กมีพฤติกรรมตามจุด

ประสงคการเรียนรูหรือไม และเขียนบันทึกหลังจัดประสบการณ นอกจากการสงเสริมกิจกรรมพื้นฐานทั้ง4 ดาน  โรงเรียน

ใหความสําคัญในกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะสมอง EF มีการสงเสริมเด็กในดานความสนใจพิเศษ เชนกิจกรรมศิลปะ  ครูมี

การวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เร่ิมจากศึกษาขอมูลเด็กเปนรายบุคคลดานตางๆ ตั้งแตแรกรับเขาเรียน อาทิเชน

ขอมูลเก่ียวกับครอบครัวของเด็ก  สุขภาพ ลักษณะนิสัย สิ่งท่ีควรเฝาระวัง เพื่อทราบเปนขอมูลเบื้องตน  ครูมีการบันทึก

พฤติกรรมเด็กรายบุคคล เพ่ือนํามาวิเคราะหพัฒนาการ และวางแผนการพัฒนาเด็ก  มีการรวบรวมขอมูลจากทางบาน
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โดยใหผูปกครองบันทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีบาน เพื่อใหครูไดทราบขอมูลรอบดานจะไดนํามาวางแผนพัฒนาเด็กไดตาม

เปาหมาย  ครูติดตามบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  หากมีนํ้าหนักสวนสูงไมเปนตามเกณฑ ครูก็จะมี

การวางแผนในการสงเสริมใหเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑตอไป  มีการสงตอขอมูลระหวางชั้นเรียน ทําใหครูใน

ระดับชั้นตอไปสามารถนําขอมูลไปพัฒนาเด็กไดตอเนื่อง จากการดําเนินงานดังกลาวสรุปไดวา ครูทุกคนจัด

ประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ มีผลการพัฒนา  ตัวบงชี้ใน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

         ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

โรงเรียนไดวางแผนในหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดใหมีการเรียนรูแบบโครงการ Project Approach :ซึ่งเปนการเรียนรู

อยางลุมลึกในเร่ืองที่ตนสนใจ ในทุกภาคเรียน ในระยะเวลาแตกตางกันไปตามระดับช้ัน ช้ันเตรียมอนุบาล และอนุบาลปที่

1 ภาคเรียนละ 6 สัปดาห ช้ันอนุบาลปท่ี 2 และ 3 ภาคเรียนละ 8 สัปดาห ในการจัดการเรียนรูท่ีเปนหนวยการเรียนแบบ

ปกติ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูแบบ (Inquiry Method) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได

แสวงหาคําตอบในส่ิงที่ตนสงสัย สรางองคความรูดวยตนเอง  มีการจัดตารางกิจกรรมประจําวันของเด็กที่เปดโอกาสให

เด็กไดเรียนรูผานกิจกรรมท่ีหลากหลายอาทิเชน กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ศิลปะ

สรางสรรค กิจกรรมกลางแจง เกมการศึกษา สํารวจธรรมชาติ และเลนตามมุม เด็กๆมีโอกาสไดเลือกทํากิจกรรมอยาง

อิสระ ตามความสนใจของตนเอง เปนการเรียนรูผานการเลน และลงมือกระทํา มีการเปดโอกาสใหครูและเด็กไดเขารวม

โครงการเสริมหลักสูตรท่ีเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงเพิ่มเติม อาทิเชน โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ซึ่งเปน

โครงการที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเด็กๆไดมีสวนรวมในการสํารวจธรรมชาติรอบตัว

ภายในโรงเรียน และวางแผนการทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีตนสนใจ อาทิเชน การสํารวจสัตวและพืชตางๆใน

บริเวณโรงเรียน นําไปสูการทําโครงงานเพื่ออนุรักษ โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมใหเด็กๆไดเรียน

รูเร่ืองการเจริญเติบโตของพืชผานการปลูกผักสวนครัว และนํามาประกอบอาหารรับประทาน ไดเรียนรูทักษะชีวิตในการ

ประกอบอาหารผานการลงมือปฏิบัติ นอกจากการเรียนรูภายในโรงเรียน ทุกปการศึกษาโรงเรียนยังเปดโอกาสใหเด็กๆทุก

คนไดทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยครูประจําช้ันจะไดจัดหาแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองตอเรื่องในความสนใจของนักเรียน ใน

ดานการสงเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ไดสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  อาทิเชน การมีวินัย และสรางทักษะการใชชีวิตตาม

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง จากการเห็นแบบอยาง และการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่

โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษใหเด็กไดมีสวนรวมในลักษณะตางๆ อาทิเชนการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ

เพ่ือเรียนรูในเร่ืองวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝงความรักและช่ืนชมในวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรม   จิตอาสา กิจกรรม

อนุรักษสิ่งแวดลอม ท่ีเด็กๆไดรับประสบการณตรง เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ จากการดําเนินงานดังกลาวสรุปไดวา

ครูทุกคนสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข มีผลการพัฒนา ตัวบง

ช้ีในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

            ดานจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยโดย ครูทุกระดับชั้น

ดูแลหองเรียนใหสะอาด มีการถายเทอากาศท่ีดี คํานึงถึงทิศทางลม มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีแสงสวางพอเพียง ไมมี

แสงแดดสองรบกวนสายตาเด็ก มีความสงบที่จะทํากิจกรรมอยางสบายและมีสมาธิ  ทุกหองเรียนมีความเปนระเบียบ

ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ มีความปลอดภัย มีการจัดอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อการเวนระยะหาง และเพื่อความปลอดภัยตาม

มาตรการปองกันโรคโควิด-19 อาทิเชน ฉากก้ันสําหรับนอน ทุกหองเรียนจัดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และการเคลื่อนไหวที่
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เด็กสามารถจะทํางานไดดวยตนเอง ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเล็ก และกลุมใหญ มีท่ีวางเวนระยะหางระหวางบุคคล

และสําหรับชองทางจราจรที่เด็กเคลื่อนท่ีเปนอิสระจากท่ีหนึ่งไปที่หนึ่งโดยไมรบกวนผูอื่น ทุกหองเรียนมีพื้นที่มุมเลน มุม

ประสบการณอยางนอย 5 มุม เพ่ือเลนอยางเสรี จัดแยกสวนที่ใชเสียงและเงียบออกจากกัน มีของเลน วัสดุอุปกรณในมุม

เพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก กําหนดเวลาเลนในตารางกิจกรรมประจําวันชัดเจนวันละประมาณ 1 ชั่วโมง มีพื้นที่แสดง

ผลงานเด็กเพ่ือการส่ือสารขอมูลเชนภาพวาด งานเขียน ปน งานประดิษฐ สําหรับการใชสื่อและเทคโนโลย ีโรงเรียนได

สงเสริมใหเด็กไดใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน การเนนให

เด็กไดใชส่ือของจริงมากกวาของจําลอง การใชสื่อธรรมชาติ และสื่อท่ีมีลักษณะปลายเปด  จัดใหทุกหองเรียนมีสื่อ วัสดุ

อุปกรณที่หลากหลาย ท้ังสื่อธรรมชาติ เชน ดิน ทราย หิน ตนไม ใบไม ฯลฯ สื่อท่ีครูผลิต และสื่อที่จัดซื้อ อาทิเชนการนํา

ส่ือคณิตศาสตร ตามแนวทางของ Montessorri มาปรับใช มีการกําหนดใชสื่อในแตละชวงวัย  ใหเหมาะสมกับขั้นตอน

การจัดประสบการณ  ใหเด็กไดสังเกต หยิบจับ ลงมือทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอดดานคณิตศาสตรตาม

มาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรระดับปฐมวัย ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ STEM ศึกษาสอดแทรกในการจัด

ประสบการณ ดังนั้นการใชเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย จึงเปนทักษะในการใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ เพื่อการแก

ปญหา และประดิษฐงานใหสําเร็จตามท่ีไดวางแผนไว สวนในดานสื่อเทคโนโลยีอาทิเชน คอมพิวเตอร อุปกรณ ipad

โรงเรียนจัดใหเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 และ 3 ไดมีประสบการณการเรียนรู โดยใชการเรียนรูในรูปแบบกลุมยอย เปนสื่อเพื่อ

กระตุนความคิด หรือใชในกรณีท่ีสื่อสามารถนําเสนอไดดีกวาของจริง อาทิเชน ภาพขยายของสิ่งท่ีเล็กมาก การเคลื่อนไหว

ของแมลงแบบ slo motion ทั้งนี้เพ่ือชวยสนับสนุนใหเกิดภาพการเรียนรูท่ีชัดเจนขึ้น หรือใชเปนอุปกรณในการคนควา

แสวงหาขอสงสัย เชนการถายภาพเพื่อเก็บขอมูล การ search google โดยครูเปนผูนําในการดําเนินการสืบคน ทั้งน้ีอาจ

ยังมีปญหาบางในเรื่องการใชงานสื่อเทคโนโลยีของครู พบวาครูบางสวนยังมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีจํากัด จึงไม

สามารถใชสื่อเทคโนโลยีไดเต็มศักยภาพ  สวนนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใชอุปกรณตามวัย โดยชั้นอนุบาล 3 สามารถ

ใชอุปกรณ ipad ในการถายภาพ เพ่ือเก็บขอมูลที่สนใจได  จากการดําเนินงานดังกลาว และผลจากการนิเทศการสอนครู

สรุปไดวา ครูสามารถจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อที่เหมาะสมบทเรียนได  โดยมีการพัฒนา ตัว

บงช้ีในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

          ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ และพัฒนาเด็ก

         ครูไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมิน จากการจัดกิจวัตรประจําวัน และจัดประสบการณตามหนวย

การเรียนรู และตามปฏิทินท่ีกําหนดชวงวันท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดกําหนดไวภาคเรียนละ 3 ครั้ง ดวยวิธีการ และเครื่อง

มือที่หลากหลายตามท่ีวางแผนไวอาทิเชน จากการรวบรวมบันทึกผลการเจริญเติบโต การสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย

สัมภาษณ  ผลงาน บันทึกผลการประเมินตามหนวยการเรียนรู  นํามาวิเคราะหสะทอนพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก

ซ่ึงในระหวางการติดตามบันทึกขอมูลของแตละครั้งนั้น ครูประจําช้ันจะไดวางแผนในการสงเสริมพัฒนาในสวนที่เห็นวา

เด็กๆยังมีผลพัฒนาการไมเปนไปตามเกณฑ ท้ังนี้ผูบริหารรวมรับทราบในการวางแผนเพ่ือการสงเสริมพัฒนาในแตละชวง

ท่ีมีการติดตามประเมินพัฒนาการ และเมื่อมีการบันทึกการติดตามประเมินครบ 3 ครั้งในชวงปลายภาคเรียน  ครูทุกคน

ดําเนินการสรุปเปนผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล โดยใชหลักฐานนิยม (Mode)  เมื่อสรุปแลวไดจัดทํารายงาน

ผลการประเมินพัฒนาการใหพอ แม ผูปกครอง ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของรวมพิจารณา และรับทราบ และรวมกันปรับปรุง

แกไข หรือสงเสริมตอไป ท้ังนี้เมื่อไดผลพัฒนาการเปนรายบุคคลแลวครูประจําช้ันจะไดรวมกันสรุปภาพรวมในระดับ
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หองเรียน ช้ันเรียน และระดับโรงเรียนตอไป ซึ่งภาพรวมในระดับช้ันเรียน และโรงเรียนนั้น จะไดนําสูการประชุมเพื่อ

วางแผนการพัฒนาสงเสริมรวมกันในแตละภาคเรียน และแตละปการศึกษาตอไป  ในกรณีท่ีพบปญหานาสนใจใน

หองเรียน ครูจะไดนํามาจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อชวยพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย  และเพื่อเปนการติดตามเพื่อ

ใหเห็นพัฒนาการของเด็กรายบุคคลตอเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษาในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงไดใช “สมุดบันทึก

ธรรมชาติ” ซ่ึงเปนสมุดบันทึกประจําตัว ท่ีเด็กๆแตละคนจะไดใชในการบันทึกสิ่งท่ีสังเกต สนใจ สิ่งที่ไดเรียนรู ตั้งแตระดับ

ช้ันเตรียมอนุบาลจนถึงช้ันอนุบาลปท่ี 3 ซึ่งเมื่อนําสมุดบันทึกมาวิเคราะหแลว จะมองเห็นพัฒนาการของเด็กในทุกดาน

ดานรางกายสังเกตไดจากความแข็งแรง มั่นคงของกลามเนื้อมือในการวาด ดานอารมณ-จิตใจ-สังคม สะทอนไดจากการ

บรรยายภาพผลงาน และพฤติกรรมท่ีเด็กๆไดแสดงออกระหวางการจัดทําบันทึก สวนดานสติปญญา สังเกตไดจากรูปราง

และองคประกอบของภาพวาด จากการแสดงออกความคิดสรางสรรคผานการเลาหรือผลงาน ความกาวหนาของภาษาที่

เด็กใชในการเลาเร่ือง และจากการท่ีเด็กๆไดจัดทําสมุดบันทึกธรรมชาติตอเนื่อง ทุกภาคเรียน สมุดบันทึกธรรมชาติ จึง

เปนแหลงขอมูลอีกอยางที่สําคัญยิ่ง ท่ีโรงเรียนอนุบาลสุดารักษจะไดใชติดตามความกาวหนาของเด็กอยางตอเน่ืองตลอด

ระยะเวลาท่ีไดศึกษาอยูในโรงเรียน ครูสามารถนําขอมูลจากการประเมินมาพัฒนาเด็ก แตยังไมไดนําผลการประเมินมา

แลกเปลี่ยนการเรียนรูทางวิชาชีพเทาท่ีควร มีผลการพัฒนา ตัวบงชี้ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการดําเนินงานเพื่อพัฒนา : (C)

(A)

         โรงเรียนไดใชกระบวนการนิเทศการสอน เปนกระบวนการสําคัญในการกํากับติดตามกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนําปญหา หรือจุดดอยในการจัดกระบวนการเรียนรูของครูมาเปนประเด็นในการ

กําหนดหัวขอการนิเทศในแตละภาคเรียน โดยการนิเทศการสอนในปการศึกษา 2562 พบวาจุดดอยของครูในการจัด

กระบวนการเรียนรูแนวธรรมชาติศึกษาคือ การขาดการใหความสําคัญเรื่องของการเชื่อมโยงตัวเด็กกับธรรมชาติ การ

จัดการชั้นเรียน  และการสื่อสาร การใชคําพูดกับนักเรียน การกระตุนความสนใจในการเรียนรู การเปดโอกาสใหเด็กไดใช

สมุดบันทึกธรรมชาติอยางอิสระ จึงนํามาเปนหัวขอการนิเทศปการศึกษา 2563 ในภาคตน เนนใหครูออกแบบการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหเด็กไดใชสมุดบันทึกธรรมชาติในกระบวนการเรียนรูอยางอิสระ  สวนในภาคเรียนที่ 2 มีการนิเทศการสอนจาก

ผูบริหารและการแลกเปลี่ยนประสบการณจากการสังเกตการสอนของเพื่อน ในหัวขอ "เกมธรรมชาติ"  ครูไดรับคําแนะนํา

และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาจากผูบริหาร จากเพื่อนครู และเกิดขอคิดในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของ

ตนเอง ครูมีการพัฒนาศักยภาพดานการสอนไดตรงจุดความตองการของโรงเรียน และเพื่อสงเสริม ใหครูปฏิบัติงานไดเต็ม

ตามศักยภาพ โรงเรียนจึงใหความสําคัญในการพัฒนาครูแบบองครวม ไดแกการพัฒนาครูทั้งดานความรู ทักษะ คุณธรรม

รวมท้ังสุขภาพกายใจ  โดยเช่ือวาหากครูมีสุขภาพกาย ใจดี ก็จะเปนปจจัยสําคัญ ใหครูไดใชความรูและทักษะที่ไดรับการ

พัฒนา มุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นโรงเรียนใหความสําคัญในเรื่องการจัดสวัสดิการตางๆแกครูอาทิ

เชน การตรวจสุขภาพ เงินโบนัส กองทุนกูยืม ทุนการศึกษาบุตร กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด ฯลฯ
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กมีพัฒนาการในทุกดานเหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ 3 ขึ้นไปสูงกวารอยละ 90 ในทุกดาน

2.เด็กมีความสุข ราเริง สดช่ืน กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว สามารถสะทอน อัตลักษณของโรงเรียนในเรื่อง

มารยาท และการรักษสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 3.เด็กสามารถใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัดคุมคา และ มี

วินัยในการจัดการขยะในชีวิตประจําวัน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเปนเอกลักษณ เนนแนวทางในการเรียนรูแบบธรรมชาติศึกษา 2.มีจํานวนครูที่

พอเพียง มีอัตราสวนที่เหมาะสมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 3.มีอาคารสถานที่ที่ไดรับการ

ออกแบบเฉพาะ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 4.มี

กระบวนการจัดการและบริหารงานท่ีพัฒนาโรงเรียนแบบเปนองครวม ทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนา

วัฒนธรรมขององคกร ในดาน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5.มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลาย เปน

ศูนยการเรียนรูตนแบบดานการจัดการขยะ

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1.บุคลากรครูในโรงเรียนมีความชํานาญ และมีประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัย สถิติในการลาออกนอยมาก ครูมี

ความตอเน่ืองในการปฏิบัติหนาท่ี 2.ครูไดรับการพัฒนาแบบท้ังโรงเรียนไปพรอมๆกัน ทําใหสามารถสงเสริมศักยภาพครู

ไปในแนวทางเดียวกันได มีความเขาใจท่ีตรงกัน สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน ของ

สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3.กระบวนการพัฒนาครู ควบคูกับการสรางขวัญและกําลังใจ ทําใหครู

มีความรักในหนวยงาน มีสุขภาพกายใจท่ีพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.พัฒนาการของเด็กในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ 2 ในบางรายการยอยท่ียังไมเปนไปตามเปาหมาย 2.สุขนิสัยในเรื่อง

การเลือกรับประทานอาหาร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ยังไมไดใชกระบวนการ PLC ในการพัฒนางานเทาที่ควร 2.สื่อและแหลงเรียนรูดานธรรมชาติศึกษา มีจํากัด 3.ความ

แมนยําและชัดเจนในการกําหนดเกณฑการประเมินและรูปแบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1.การนําการประเมินผลพัฒนาการมาเปนขอมูลในการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 2.ครูบางสวนยังมีขอจํากัดใน

การใชส่ือเทคโนโลยี
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5. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาจะไดนําไปปรับในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนปการศึกษา 2563-2567  โดยมีแนวทางดังน้ี

แผนปฏิบัติงานที่ 1. แผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

          1.จัดใหมีการติดตาม ประเมินพัฒนาการนักเรียนและระบบที่ชวยสงเสริมพัฒนาการนักเรียนอยางตอเน่ือง  มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          2.จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมสุขนิสัยในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ปลอดภัย ได

ปริมาณพอเพียง

แผนปฏิบัติงานที่ 2. แผนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

         1.ในดานระบบการประกันคุณภาพ จะรวมกันพิจารณา ประเด็นคุณภาพ ของมาตรฐานคุณภาพ เพื่อใหผูรับผิด

ชอบไดติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีความเขาใจตรงกัน ทําความเชาใจรายละเอียดรูปแบบ และ

แนวการจัดทํารายงานประเมินตนเองจากตนสังกัด

        2.จัดหา หรือคนหาสื่อ แหลงเรียนรูดานธรรมชาติศึกษาเพิ่มเติม นําสถิติการใชสื่อตางๆของครูมาใชประโยชนให

มากข้ึนในการวิเคราะหขอมูลความตองการในการใช และกระตุนการใชสื่อตางๆของครู รวมท้ังการผลิตสื่อของครู ควรมี

การจัดอบรมทักษะการใชงานสื่อเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอดวย

        3.สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูของผูปกครองเพื่อชวยเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให

เพ่ิมมากข้ึน

แผนปฏิบัติงานที่ 3  แผนพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

       1.เนนการพัฒนาศักยภาพครูแบบองครวมตอเนื่อง ไดแกการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู ควบคูไปกับการพัฒนาดาน

ศักยภาพและทักษะผูนํา ผานโครงการหลักไดแก โครงการพัฒนาครู  โครงการครูคือผูสรางโลก

       2.สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเรียนรูจากกันและกัน ดวยกระบวนการ PLC ใหมากขึ้น

       3.สงเสริมใหครูไดศึกษาทําความเขาใจเรื่องกระบวนการประเมินนักเรียนตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง เนนการ

ทําความเขาใจในเปาหมายและเกณฑคุณภาพท่ีไดตั้งเอาไว เพื่อการประเมินผลพัฒนาการนักเรียนที่ชัดเจน ตรงกันยิ่งขึ้น

รวมท้ังความสําคัญของการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่เก่ียวของกับการพัฒนาเด็กในดานตางๆ อาทิเชน การตรวจสุขภาพ

การรับวัคซีน การจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนสําหรับเด็ก

2. วิทยากรดานธรรมชาติศึกษา และแหลงเรียนรูดานธรรมชาติศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

3. การไดรับโอกาสในการเขารวมอบรมพัฒนาครูในดานตางๆ จากหนวยงานตนสังกัด หรือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพฯ

 4. ความชวยเหลือจากภาครัฐในเรื่องของสวัสดิการครูเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครูเอกชน  และความชวยเหลือใน

เร่ืองความเทาเทียมในการจัดงบประมาณคาใชจายรายหัวของนักเรียน เพื่อใหโรงเรียนสามารถมีงบประมาณเพียงพอใน
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การดําเนินการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- 1.โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ป2561 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การสงเสริมและพัฒนาองคกรอยางเปนองครวม ผานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ โครงการสุดารักษ รวมใจ

สรางคุณคาวัสดุเหลือใช ลดขยะใหเปนศูนย โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรูดานธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดลอมลงไป

ในหลักสูตร มีการจัดการอบรมบุคลากรทั้งโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับในการเปนหนวย

งานที่สามารถปลูกฝงวินัยในการจัดการขยะใหกับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ไดอยางเปนผลสําเร็จ มีการขยาย

ผลสูครอบครัว ท้ังผูปกครองนักเรียนและครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนอยางเห็นไดชัด  จากการดําเนินกิจกรรม

3R  ภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลงจํานวนมาก ขยะท่ัวไปมีปริมาณลดลงกวารอย

ละ 73.25 ขยะอินทรียสามารถบริหารจัดการไดเหลือศูนย  ขยะพิษมีปริมาณลดลงกวารอยละ 90 ทําให โรงเรียนไดรับ

รางวัลระดับประเทศ คือ รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจําป 2561 (Zero Waste School) โรงเรียนกลุม A

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และไดรับการจัดตั้งเปน

ศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะในป 2562  

- ศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะ ป2562 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การสงเสริมและพัฒนาองคกรอยางเปนองครวม ผานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ โครงการสุดารักษ รวมใจ

สรางคุณคาวัสดุเหลือใช ลดขยะใหเปนศูนย โรงเรียนมีการบูรณาการการเรียนรูดานธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดลอมลงไป

ในหลักสูตร มีการจัดการอบรมบุคลากรทั้งโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหโรงเรียนไดรับการยอมรับในการเปนหนวย

งานที่สามารถปลูกฝงวินัยในการจัดการขยะใหกับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ไดอยางเปนผลสําเร็จ มีการขยาย

ผลสูครอบครัว ท้ังผูปกครองนักเรียนและครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนอยางเห็นไดชัด  จากการดําเนินกิจกรรม

3R  ภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ขยะภายในโรงเรียนลดปริมาณลงจํานวนมาก ขยะท่ัวไปมีปริมาณลดลงกวารอย

ละ 73.25 ขยะอินทรียสามารถบริหารจัดการไดเหลือศูนย  ขยะพิษมีปริมาณลดลงกวารอยละ 90 ทําให โรงเรียนไดรับ

รางวัลระดับประเทศ คือ รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการโรงเรียนปลอดขยะประจําป 2561 (Zero Waste School) โรงเรียนกลุม A
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โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และไดรับการจัดตั้งเปน

ศูนยการเรียนรูตนแบบโรงเรียนปลอดขยะในป 2562  
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวปรุงจันทน ทศานนท   ผูอํานวยการ

นางสุชาดา เรือนภู   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



  



 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม ความเห็นชอบ sar ของคณะกรรมการโรงเรียน)



 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 28  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 

ณ ห้องกิจกรรมช้ัน 1 ลานเอนกประสงค์ โรงเรยีนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 

---------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ 1/2564  
   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 

5.1.1 จ านวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
5.1.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2563 
5.1.3 งบแสดงฐานะการเงิน ปีการศึกษา 2563 
 

 5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (กรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) 
                   5.2.1 จ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 
                   5.2.2 การด าเนินการเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 
 

5.3 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) (กรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)) 

                   5.3.1 จ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
                   5.3.2 แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม)  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)    



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 
ครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น.   
ณ.  ห้องกิจกรรมชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 

 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 1.1 ประธานได้แจ้ งเรื่องการเปิด เรียนภาคต้น  ปี การศึกษา 2564 นี้  ว่าเนื่ องจาก

กรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19 จึงให้เปิดเรียนแบบออนไลน์เท่านั้น  ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มจัดส่งคลิปการเรียนรู้ อุปกรณ์ และใบงาน 

รวมทั้งมีการปรับจัดระบบการเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนใหม่ เพ่ือให้การจัดการเรียน

การสอนและการติดตามประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งท่ี 1/2564  

เมื่อวันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์  

                     พ.ศ. 2564  

  -ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

4.1 .เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563   
รัฐมีนโยบายในการจัดเงินอุดหนุนในชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ในอัตรา 10,010.50 บาท/ปี  

โรงเรียนสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้เพิ่มเติมในอัตรา 5,513.50 บาท/ปี ทั้งนี้นักเรียนที่
จะได้รับสิทธิตามโครงการ จะต้องมีอายุ 3 ปี เต็มบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นักเรียนที่
มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ และนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลยังไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน โรงเรียนสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้เองตามความจ าเป็นเหมาะสม แต่ต้องไม่มีลักษณะแสวงหาก าไร หรือ
เป็นภาระแก่ผู้ปกครองเกินสมควร โดยในภาคเรียนที่ 1/2563 มีนกัเรียนที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุน
จ านวน 149 คน (สถิติเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63) 
 

ตารางสรุป งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับปีการศึกษา 2563   จากเดือนพฤษภาคม 2563  ถึง
เดือน มีนาคม 2564  
ที่ เดือน งบประมาณได้รับ งบประมาณที่ใช้ 

ใช้เป็นเงินเดือนครู
และบุคลากร 

หมายเหตุ 

1 พฤษภาคม 63 126,799.66 126,799.66  
2 มิถุนายน63 126,799.66 126,799.66  
3 กรกฎาคม63 126,799.66 126,799.66  
4 สิงหาคม63 124,297.04 124,297.04  
5 กันยายน63 124,297.04 124,297.04  
6 ตุลาคม63 124,297.04 124,297.04  
7 พฤศจิกายน63 124,297.04 124,297.04  
8 ธันวาคม63 123,462.83 123,462.83  



ตารางสรุป งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับปีการศึกษา 2563   จากเดือนพฤษภาคม 2563  ถึง
เดือน มีนาคม 2564 (ต่อ) 
ที่ เดือน งบประมาณได้รับ งบประมาณที่ใช้ 

ใช้เป็นเงินเดือนครู
และบุคลากร 

หมายเหตุ 

9 มกราคม64 123,462.83 123,462.83  
10 กุมภาพันธ์64 123,462.83 123,462.83  
11 มีนาคม 64 123,462.83 123,462.83  
12 เมษายน 64    
 รวม 1,371,438.41 1,371,438.41  

และเนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนที่โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน ได้รับมีจ านวนไม่มากนัก จึงได้
เพียงแต่น าไปใช้ช่วยสนับสนุนอัตราค่าเงินเดือนครูส่วนหนึ่ง   ทั้งนี้มีอัตราค่าเงินเดือนครูรายเดือน  
(ไม่รวมครูพี่เล้ียง) เป็นเงินจ านวน 311,370 (พ.ค.63)  ต่อเดือน  ดังนั้นงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับใน
แต่ละเดือนจึงน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเต็มตามจ านวนทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 เงินอุดหนุนท่ีได้รับเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรยีนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2563 
ภาคต้น 
ที่ รายการ  จ านวนนร. 

ภาคต้น 2563 
อัตรา 

อุดหนุน 
งบที่ได้รับ หมายเหตุ 

1. หนังสือเรียน  149 200 29,800 ต่อปี 
2. อุปกรณ์การเรียน  149 100 14,900 ต่อภาค 
3. เคร่ืองแบบนักเรียน        149 300 44,700 ต่อปี 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  149 215 32,035 ต่อภาค 
 
 
 
 



ภาคปลาย 
ที่ รายการ จ านวนนร. 

ภาคปลาย 2563 
อัตรา 

อุดหนุน 
งบที่ได้รับ หมายเหตุ 

1. อุปกรณ์การเรียน 148 100 14,800 ต่อภาค 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 148 215 31,820 ต่อภาค 

 

4.2.1 ค่าหนังสือเรียน 
การด าเนินงานเรื่องหนังสือเรียน ได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดซื้อหนังสือนิทาน มาเข้าโครงการ 

นิทานเพ่ือนรัก กับส านักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์  จากการด าเนินงานในภาคต้น นักเรียนได้รับหนังสือ
นิทานจ านวน 4 เล่ม จัดเป็นระบบยืมเรียน นักเรียนสามารถน ากลับไปอ่านที่บ้านได้ การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับหนงัสือครบทุกคน และโรงเรียนได้จ่ายงบประมาณค่าหนังสือ
เรียนไปครบถ้วนตามจ านวนที่ได้รับอุดหนุนแล้ว  
 

4.2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครอง ซึ่งได้รับอุดหนุนรายบคุคล 

คนละ100 บาท/ ภาคเรียน โดยอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียน  ภาคเรียนละ 1 ชุด  ดังนี้ 

รายการ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ช้ันอนุบาลปีที่ 3 
จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา 

1.ดินสอด ามิตซูบิชิ 1 5 2 10 3 15 
2.ยางลบดินสอ สเตทเลอร์ 1 5 1 5 2 10 
3.สีไม้มิตซูบิชิ 12 สี 1 25 1 25 1 25 
4.สมุดบันทึกธรรมชาติพร้อมปก 1 30 1 30 1 30 
5.สีเทียน 12 สี 1 25 - - - - 
6.ดินน้ ามันไร้สาร 1 10 1 10 - - 
7.ดินสอด า 2B - - 2 20 2 20 
รวม 6 100 8 100 9 100 
 

 



 

ในการด าเนินการผู้ปกครองเป็นผู้ตรวจสอบลงนามรับอุปกรณ์การเรียน และเมื่อสิ้นสุด      
ภาคเรียน ให้ครูประจ าชั้นแจกอุปกรณ์การเรียนในส่วนที่เหลือทั้งหมดกลับบ้าน    

 

4.2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
การด าเนินการจัดสรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ทางโรงเรียนได้

ด าเนินการเช่นที่เคยปฏิบัติ โดยมอบเงินสดให้กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองลงนามรับเงิน โดยผู้ปกครองได้
น าใบเสร็จค่าชุดนักเรียนมามอบให้กับทางโรงเรียนภายหลัง ซึ่งรวบรวมใบเสร็จได้ครบถ้วนแล้ว 
 

4.2.4การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ภาคต้น 2563  

1) การจัดกิจกรรมออนไลน์ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบคลิป และส่งอุปกรณ์การท า
กิจกรรมต่างๆให้นักเรียนทุกคน  มี1)ค่าอุปกรณ์ที่จัดส่งได้แก่ แว่นขยาย กระดาษสี กาว สีเทียน    
รวม 10,980 บาท    2) ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรม 2,255 บาท  และค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ 2,733 บาท รวมเป็นเงิน 15,971 บาท 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี ICT มีค่าใช้จ่ายการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต true ออนไลน์ 961.90บาท + 3BB  เดือนละ 631.30 บาท รวม 1,593.20 บาท จ านวน     
4.5 เดือน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2563) เป็นเงิน 7,169.40 บาท /ภาคเรียน                                                                       

3) โครงการคิดอ่าน สร้างสุข โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ “รักการอ่าน” ที่ห้องสมุดประจ า
โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ละ 1 คาบ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
จัดให้มีสมุดบันทึกการอ่าน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมที่บ้านด้วย เป็นการส่งเสริมใน
แนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน  ในปีการศึกษานี้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติม และ
จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน เป็นเงิน   3,400 บาท 

 
 
 
 



4) โครงการต้นกล้าความดี  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการท าให้เป็น    
กิจนิสัย  มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 7 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการอบรมจริยธรรมสัปดาห์ละครั้ง 
จัดท าหนังสือบันทึก “ปลูกกล้าความดี” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียน, 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย, กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา, กิจกรรมปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมปลูกส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้งบประมาณในภาคเรียนที่ 1/2563 เป็น
เงิน 2,561 บาท  ปีนี้งดการนิมนต์พระภิกษุมาเทศน์ เนื่องจากงดการประชุมรวมกลุ่มจากสถานการณ์
โควิด-19 

 5) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามการเรียนรู้ของโครงการต่างๆแต่ละห้องเรียนโดยโรงเรียนพา
นักเรียนไป และในรูปแบบที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมทัศนศึกษา ตามการเรียนรู้ของโครงการต่างๆแต่ละห้องเรียน  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 

วันที่ รายการ งบประมาณ 
15 กันยายน 63 นักเรียนช้ัน อนุบาลปีที่ 3 ทัศนศึกษา 

วิทยากร 3 ท่าน  2,000 บาท 
รถรับส่ง 2 คัน 1,000 = 2,000 บาท 

      
    3*2,000 = 6,000 บาท 
    2*1,000 = 2,000 บาท 

  อาหารและของว่าง 54 คน *25 บาท  อาหาร  1,350 บาท 
29 กันยายน 63 นักเรียนช้ัน อนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาดูนก บ้านครูแจม            

ลาดปลาเค้า   
    3*1,000 = 3,000 บาท 

   

  
       รวม     12,350 บาท 

    

  6) การจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งในปี2563 นี้ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 
 
 
 
 
สรุปได้ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคต้น ปีการศึกษ 2563 (31 ต.ค.63) 



 กิจกรรมการสอน online             15,971.00 บาท 
 กิจกรรม ICT ใช้งบของรัฐ               7,169.40     บาท 
 โครงการคิดอ่านสร้างสุข               3,400.00      บาท 
 โครงการต้นกล้าความดี               2,561.00      บาท 

กิจกรรมทัศนศึกษา                       12,350.00      บาท 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม        -        บาท 
รวมทั้งส้ิน              41,451.40       บาท 
ได้รับงบประมาณในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน  32,035 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ        

ทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 9,416.40 บาท เพ่ือเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม     
พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
ภาคปลาย 2563  

1) การจัดกิจกรรมออนไลน์ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้  

ระหว่างเดือนมกราคม 2564  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบคลิป และส่งถุงของเล่นมหัศจรรย์ให้กับ
นักเรียนทุกคน  มีงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นเพ่ิมเติมเป็นเงิน 28,175 บาท  งบจัดส่ง 1,055 
บาท รวม 29,230 บาท  

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี ICT มีค่าใช้จ่ายการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต true ออนไลน์ 961.90บาท + 3BB  เดือนละ 631.30 บาท รวม 1,593.20 บาท จ านวน 
4.5เดือน (ธันวาคม 2563, กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564) เป็นเงิน 4,779.60บาท /ภาคเรียน                                                           
          3) โครงการคิดอ่าน สร้างสุข โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ “รักการอ่าน” ที่ห้องสมุดประจ า
โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ละ 1 คาบ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
จัดให้มีสมุดบันทึกการอ่าน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมที่บ้านด้วย เป็นการส่งเสริมใน
แนวทางเดียวกันทั้งที่บ้าน  ใช้งบประมาณในภาคเรียนที่ 2 นี้ 1,100บาท 
 
 
 

 



 4) โครงการต้นกล้าความดี  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการท าให้เป็น 
กิจนิสัย  มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 7 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการอบรมจริยธรรมสัปดาห์ละครั้ง 
จัดท าหนังสือบันทึก “ปลูกกล้าความดี” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียน, 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย, กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา, กิจกรรมปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมปลูกส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 6,150  บาท  
 

5) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามการเรียนรู้ของโครงการต่างๆแต่ละห้องเรียน  
– งดการจัดกิจกรรม 
 

  6) การจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม งดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 
สรุปได้ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (31 มีค.64) 
 กิจกรรมการสอน online             29,230.00 บาท 
 กิจกรรม ICT ใช้งบของรัฐ               4,779.60 บาท 
 โครงการคิดอ่านสร้างสุข                1,100.00 บาท 
 โครงการต้นกล้าความดี                6,150.00 บาท 

กิจกรรมทัศนศึกษา                         - บาท 
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม                -        บาท 
รวมทั้งส้ิน                41,259.60     บาท 
ได้รับงบประมาณในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน  31,820 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ ทาง

โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 9,439.60 บาท เพ่ือเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 



4.3 สรุปผลการด าเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ตารางแสดงจ านวนเงินท่ีได้ใช้ไป 

วันที่เงิน 
ในบัญชี 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเงินคงเหลือ 

 ยอดยกมา  9,041.39 
26/03/63 งบค่านมภาคต้น   +70,070.00 79,111.39 
30/06/63 ดอกเบ้ียรับ +278.55        79,389.94                
25/09/63 งบค่านมภาคต้นเพิ่ม +65,520.00 144,909.94 

วันที่ส่ังจ่ายเช็ค    
13/07/63 ค่านมเดือน มิ.ย. 36,363.00  
21/08/63 ค่านมเดือน ก.ค. 18,746.42        
25/09/63 ค่านมเดือน ส.ค. 19,608.40  
11/11/63 ค่านมเดือน ก.ย. 19,608.40  
1/12/63 ค่านมเดือน ต.ค. 19,608.40  
6/01/64 ค่านมเดือน พ.ย 21,456.00  

รวมจ่าย  135,390.62  
เงินคงเหลือ   9,519.32 

หมายเหตุ  การช าระเงิน โรงเรียนส ารองจ่ายจากการลงนามในสมุดเช็คบัญชีโรงเรยีน แล้วจึงเบิก
เงินสดจากบัญชีนมโรงเรียนไปทดแทน และโดยปกติทางโรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมา
เรียกเก็บเช็คภายหลัง1-2เดือน จึงจะมีวัน/เวลาท่ีถอนจากสมุดบัญชีเงินฝากต่างจากเดือนท่ี
โรงเรียนได้ใช้นมไปจรงิ  
 

 

 

 



ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ตารางแสดงจ านวนเงินท่ีได้ใช้ไป 
วันที่เงิน 
ในบัญชี 

รายการ จ านวนเงิน จ านวนเงินคงเหลือ 

 ยอดยกมา  9,519.32 
25/12/63 งบค่านมภาคปลาย   

+135,590.00 
145,108.92 

31/12/63 ดอกเบ้ียรับ +107.96 145,217.28        
วันที่ส่ังจ่ายเช็ค    

8/02/64 ค่านมเดือน ธ.ค. 16,555.28  
2/03/64 ค่านมเดือน ม.ค. 27,776.64  

26/03/64 ค่านมเดือนก.พ. 18,502.96  
 คืนค่านมกระทรวง 910.00 (จ่ายเงนิสด) 

30/04/64 ค่านมเดือน มี.ค. 24,346.00  
30/04/64 ค่านมเดือนเมษายน 6,816.88  
30/04/64 ค่านมกล่องช่วงปิดเรียน  41,664.96  

รวมจ่าย  136,572.72  
เงินคงเหลือ   8,644.56 

 

หมายเหตุ  การช าระเงิน โรงเรียนส ารองจ่ายจากการลงนามในสมุดเช็คบัญชีโรงเรยีน แล้วจึงเบิก
เงินสดจากบัญชีนมโรงเรียนไปทดแทน และโดยปกติทางโรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมา
เรียกเก็บเช็คภายหลัง1-2เดือน จึงจะมีวัน/เวลาท่ีถอนจากสมุดบัญชีเงินฝากต่างจากเดือนท่ี
โรงเรียนได้ใช้นมไปจรงิ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 

5.1.1 จ านวนนักเรียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน     39  คน   

                ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน     74  คน   

                ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน     52  คน   

                                 รวม จ านวน  165 คน   

         5.1.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2563  ปรากฏดังเอกสารแนบ 

         5.1.3 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2563   ปรากฏดังเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล และงบรายได้และค่าใช้จ่าย และ   

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

5.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 

         5.2.1 จ านวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 

2564 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน     39  คน 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน     74  คน 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน     52  คน 

                                 รวม จ านวน  165 คน 

 

 

 

 



5.2.2 การด าเนินการเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 

     โรงเรียนมีแผนในการด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ ดังนี้ 

1)ค่าหนังสือเรียน 
การด าเนินงานเรื่องหนังสือเรียน ได้เข้าโครงการนิทานเพ่ือนรัก กับส านักพิมพ์แปลนฟอร์คิดส์   

นักเรียนจะได้รับหนังสือนิทานจ านวน 4 เล่ม/ภาคเรียน 8 เล่ม/ปี จัดเป็นระบบยืมเรียน นักเรียน
สามารถน ากลับไปอ่านที่บ้านได้  

2)ค่าอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครอง ซึ่งได้รับอุดหนุนรายบคุคล 

คนละ100 บาท/ ภาคเรียน โดยอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อ จัดชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียน  ภาคเรียนละ 1 ชุด  ดังนี้ 

รายการ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ช้ันอนุบาลปีที่ 3 
จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา 

1.ดินสอด ามิตซูบิชิ 1 5 2 10 3 15 
2.ยางลบดินสอ สเตทเลอร์ 1 5 1 5 2 10 
3.สีไม้มิตซูบิชิ 12 สี 1 25 1 25 1 25 
4.สมุดบันทึกธรรมชาติพร้อมปก 1 30 1 30 1 30 
5.สีเทียน 12 สี 1 25 - - - - 
6.ดินน้ ามันไร้สาร 1 10 1 10 - - 
7.ดินสอด า 2B - - 2 20 2 20 
รวม 6 100 8 100 9 100 
 

ในการด าเนินการผู้ปกครองเป็นผู้ตรวจสอบลงนามรับอุปกรณ์การเรียน และเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียน ให้ครูประจ าชั้นแจกอุปกรณ์การเรียนในส่วนที่เหลือทั้งหมดกลับบ้าน    

 
 
 
 



3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
การด าเนินการจัดสรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ทางโรงเรียนได้

ด าเนินการเช่นที่เคยปฏิบัติ โดยมอบเงินสดให้กับผู้ปกครอง ผู้ปกครองลงนามรับเงิน โดยผู้ปกครองได้
น าใบเสร็จค่าชุดนักเรียนมามอบให้กับทางโรงเรียนภายหลัง ซึ่งรวบรวมใบเสร็จได้ครบถ้วนแล้ว 

 

4)การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4.1 การจัดกิจกรรมออนไลน์ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบ 

0nsite ได้ โดยจัดเป็นการสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์ เอกสารใบงาน และค่าจัดส่ง 
4.2ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี ICT มีค่าใช้จ่ายการให้บริการ

อินเตอร์เน็ต true ออนไลน์ 961.90บาท + 3BB  เดือนละ 631.30 บาท รวม 1,593.20 บาท จ านวน     
4.5 เดือน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2563) เป็นเงิน 7,169.40 บาท /ภาคเรียน                                                                       

4.3โครงการคิดอ่าน สร้างสุข โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ “รักการอ่าน” ที่ห้องสมุดประจ า
โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 สัปดาห์ละ 1 คาบ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
จัดให้มีสมุดบันทึกการอ่าน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมที่บ้านด้วย  

4.4 โครงการต้นกล้าความดี  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการท าให้เป็น    
กิจนิสัย  มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 7 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการอบรมจริยธรรมสัปดาห์ละครั้ง 
จัดท าหนังสือบันทึก “ปลูกกล้าความดี” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียน, 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย, กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา, กิจกรรมปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมปลูกส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 4.5จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามการเรียนรู้ของโครงการต่างๆแต่ละห้องเรียนโดยโรงเรียนพา
นักเรียนไป และในรูปแบบที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ทั้งนี้อาจต้องดูสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคโควิด19 ประกอบด้วย  
  4.6การจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ และการ

ด าเนินการเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการ 

 



5.3 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  

         5.3.1 จ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน     39  คน 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน     74  คน 

                ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน     52  คน 

                                 รวม จ านวน  165 คน 

5.3.2 แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน ได้วางแผนในการจัดซื้อนมยู เอส ที รสจืด จัดเก็บรักษานม โดยเก็บที่ห้อง เก็บ

อาหารแห้งของโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบ onsite ได้ 

โดยนัดหมายผู้ปกครองมารับพร้อมอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจะทยอยส่ังซื้อนมให้ครบ 130 วันตามที่

ได้รับงบประมาณ ทั้งนี้หากเปิดเรียนได้จะด าเนินการส่ังซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์แทน (รายละเอียดตาม

แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ที่แนบ ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และแผนบริหารจัดการ

อาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

 6.1 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2563 ตามที่ได้ส่งมอบให้คณะกรรมการล่วงหน้า

ก่อนการประชุมขอให้คณะกรรมการให้การรับรอง เห็นชอบ  

มติที่ประชุม ให้การรับรอง เห็นชอบ 

 

 

 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําSAR)



  



 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร sar)



การเผยแพร่ SAR ให้ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องหรือสาธารณชน ผ่าน https://sudaruk.ac.th 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



  



 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร)



๙. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
กรอบสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ใน ๑  

ระดบัชั้น องคค์วามรู้ สาระการเรียนรู้ จ านวนสปัดาห์ 
อนุบาล ๑ ๑. ตวัเรา(มนุษย)์ 

๒. สงัคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. ววิฒัน์วทิยาการ 

๑.๑  ดินน้ีมีคุณ 
๒.๑ เล้ือยไหลบนแผน่ดิน (สตัวเ์ล้ือยคลาน) 
๓.๑ ไมป้ระดบัดิน (ไมค้ลุมดิน และสมุนไพร) 
๔.๑ ทะเลแสนงาม (ทะเลและระบบนิเวศชายทะเล) 

๕ สปัดาห์ 
๕ สปัดาห์ 
๕ สปัดาห์ 
๕ สปัดาห์ 

การเรียนรู้ผา่นโครงการ                                                                      ๑๖– ๒๐ สปัดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สปัดาห์ 
อนุบาล ๒ ๑. ตวัเรา(มนุษย)์ 

๒. สงัคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. ววิฒัน์วทิยาการ 

๑.๑ พลงัลมห่มผนืโลก 
๒.๑ แหวกวา่ยในธารา (สตัวน์ ้ าและแหล่งน ้ า) 
๓.๑ ไมย้นืหยดัใหญ่ (ไมย้นืตน้) 
๔.๑ มหศัจรรยแ์ห่งแมลง (แมลงและแมง) 

๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 

การเรียนรู้ผา่นโครงการ                                                                       ๒๐– ๒๔ สปัดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สปัดาห์ 
อนุบาล ๓ ๑. ตวัเรา(มนุษย)์ 

๒. สงัคม 
๓. ธรรมชาติ 
๔. ววิฒัน์วทิยาการ 

๑.๑ ไฟใหชี้วติ 
๒.๑ วหิคเหินลม 
๓.๑ พล้ิวไหวในสายธาร 
๔.๑ ดางดาวพราวแสง 

๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 
๔ สปัดาห์ 

การเรียนรู้ผา่นโครงการ                                                                       ๒๐– ๒๔ สปัดาห์ 
รวม ๓๖ – ๔๐สปัดาห์ 

 
 




