
 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดบัปฐมวยั 

ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

สถานศกึษายอแซฟอปุถมัภ์ 

เลขที ่ ๒  หมู ่ ๖  แขวง/ต ำบลทำ่ขำ้ม  เขต/อ ำเภอสำมพรำน 

จงัหวดันครปฐม   

รหสัสถำนศึกษำ  ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ ๒  
ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมี
วัตถุประสงค์              เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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 สำรบัญ  

                                     หนำ้ 
 

ค ำน ำ  
สำรบัญ             

ส่วนที ่๑ บทสรุปของผู้บริหำร 
 ตอนที่  ๑   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๔ 
 ตอนที่  ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง     ๔ 

ส่วนที่ ๒ รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๗  
 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๙ 
 ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา       ๒๘ 

ภำคผนวก            ๓๒ 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำยอแซฟอุปถัมภ์ 
 ชื่อสถำนศึกษำ : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัส ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
      ที่ตั้ง  : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 
     เนื้อที ่:  ๔๓๕ ไร่  ๑   งาน   ๑๗.๑ ตารางวา   
     ได้รับอนุญำตจัดตั้ง :  เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘   

สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
e-mail  : Joseph.upathamschool@gmail.com   website : www. Joseph.ac.th 

 ได้รับอนุญำตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 

      เปิดสอนระดับช้ัน : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ตอนที่  ๒ กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

 ๑) ปัจจุบันสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับ   ยอดเยี่ยม 
 ๒)   หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
                 ๒.๑) ด้ำนคุณภำพของเด็ก    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  จากการประเมินสถิติย้อนหลัง ๓ 
ปี พบว่า เด็กมีพัฒนาการ  ๔ ด้าน เหมาะสมตามวัยโดยครูมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ผ่านกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จัดโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล อย่าง
สม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา  และรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองรับทราบเพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กร่วมกัน  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ดังนี้   
   ๑) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   
   ๒) สรุปผลการประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน   
   ๓) โครงการกฬีาสี   
   ๔) โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา   
   ๕) โครงการหนูน้อยชวนรักษ์โลก  
   ๖) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
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   ๗) โครงการหนูน้อยรักภาษา 
   ๘) โครงการเรียนรู้สู่ชุมชน  
                 ๒.๒)  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการงานอย่างเป็น
ระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน บุคลากรทุกคนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามคู่มือบุคลากรที่ก าหนด  มี
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างชัดเจน  มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA สามารถตรวจสอบคุณภาพได้  สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอกับจ านวนเด็ก
และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ได้เป็น
อย่างดี  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
   ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)   
   ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี    
   ๓) หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย   
   ๔) แผนพัฒนาบุคลากร   
   ๕) แผนการนิเทศการเรียนการสอน  
   ๖) สารสนเทศของโรงเรียน 
           ๗) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

         ๘) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปี  
         ๙) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

  ๒.๓ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  มีอายุในการท างานเฉลี่ยมากกว่า  ๑๕  ปี ขึ้นไป  โดยครูจัด
ประสบการณ์อย่างหลากหลายเน้นเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นการลงมือ
ปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเด็กมีส่วนร่วม
ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากผลงานของเด็กเอง ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง พร้อมน าผลการประเมินมา พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพ  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
   ๑) ประวัติบุคลากร    
  ๒) แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังสอน    
  ๓) แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้   
  ๔) แผนการนิเทศการเรียนการสอน  
  ๕) แผนพัฒนาบุคลากร  
  ๖) สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน   
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 ๓)  สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นกว่ำเดิม  ๑  ระดับ 
                 ๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑  :  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย 
                 ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ :  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา  
                 ๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ :  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถและทันสมัย
ตามสภาพสังคมปัจจุบัน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
                 ๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ :   ส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กมี
ส่วนร่วมให้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   
 
 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
   (บาทหลวง  ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ) 
                                                         วันที่...๓๑...เดือน.  มีนาคม ...พ.ศ. .๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๒  
รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำยอแซฟอุปถัมภ์ 
 ชื่อสถานศึกษา : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัส ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
      ที่ตั้ง  : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 

สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท ์: ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
e-mail  : Joseph.upathamschool@gmail.com   website : www. Joseph.ac.th 

 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 

      เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

๒.  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 
 

บุคลากร 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหำร ครู  
(บรรจุ) 

ครู  
(ยังไม่
บรรจุ) 

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

บุคลำกร
บริกำรทั่วไป 

รวม
ทั้งหมด 

 
๒๕๕๙ ๘ ๓๙ - ๑ ๒๗ ๗๕ 
๒๕๖๐ ๘ ๓๘ ๑ ๑ ๓๐ ๗๘ 
๒๕๖๑ ๘ ๓๖ ๑ ๑ ๓๐ ๗๖ 

 

 

ข้อมูลครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร ครู (บรรจ)ุ ครู (ยงัไมบ่รรจ)ุ บคุลากรทางการศกึษา บคุลากรบริการทัว่ไป
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ตอนที่ ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
๑.  ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

มำตรฐำนที ่๑  คุณภำพของเด็ก 
 

๑. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 

   สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  โดยก าหนดกลยุทธ์ที่๑ 
คือ พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังให้เด็กมี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ืออยู่ในสังคมอย่างมี
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ความสุข  มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ  งานประเมินพัฒนาการเด็กและหน่วยงานร่วมคือ งานหลักสูตร  และงาน
รักษาความปลอดภัย  ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพเด็กตามตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   ๑.๑)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง
ได้ โดยสถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน อาทิเช่น 
การดื่มนม การเข้าห้องน้ า การรับประทานอาหารว่าง อาหารกลางวัน เป็นต้น จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการ
ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็ก ในเรื่องของการรักษา
สุขอนามัยและปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน เล็บมือ 
เล็บเท้าของเด็กเป็นประจ าทุกวัน มีการจดบันทึกข้อมูลของเด็กแต่ละคนลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ มีการชั่ง
น้ าหนัก  วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคลทุกเดือนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงประจ าเดือน พร้อม
สรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการรวบรวมจ านวนเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรม
โดยให้ความรู้ ในด้านโภชนาการ เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง และ
น าข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กให้ผู้ปกครองของเด็กช่วยกันดูแลและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันกับสถานศึกษา มีตารางกิจวัตรประจ าวันที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อ
เล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เสรี และกิจกรรมกลางแจ้ง  นอกจากนี้ครูได้จัดท าแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์และสถานศึกษายังได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กเพ่ิมเติม ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมcooking  และกิจกรรม
ว่ายน้ า เป็นต้น   ครูมีการประเมินผลพัฒนาการของเด็กตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย ลงในหน่วยการเรียนรู้
อาหารดีมีประโยชน์ ร่างกายของฉัน และปลอดภัยไว้ก่อน  มีการให้ความรู้และฝึกซ้อมอัคคีภัยรวมทั้งแผ่นดินไหว  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยหน่วยงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  และเด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีจากโรง
พยาลเซ็นต์หลุยส์  จากการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ 
   ๑.๒)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้   โดย
สถานศึกษามีแผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีอารมณ์ และจิตใจที่ดี ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หลังเคารพธงชาติ มีการฝึกสมาธิ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไป มีกิจกรรมร้องเล่นเต้นร า เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถด้านการร้อง
เพลงและทักษะการเต้นตามศักยภาพ ส่งเสริมความเชื่อม่ัน ความภาคภูมิใจ  ความม่ันใจกล้าแสดงออก มีกิจกรรมจิตร
กรน้อยที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ  
ปั้นดินน้ ามัน  ประดิษฐ์รูปภาพ  และผลงานต่าง ๆ  มีกิจกรรมการเรียนดนตรีคีย์บอร์ด  และนาฏศิลป์ ที่ส่งเสริม
สุนทรียภาพให้เด็กมีใจรักในเสียงดนตรีและแสดงท่าทาง อารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย   รู้จักการอดทน รอคอย  ยับยั้ง
ชั่งใจสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวตามรอยนักบุญยอแซฟซึ่ง
สอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้เด็กมีความนอบน้อมและความสุภาพเหมือนท่านนักบุญ
ยอแซฟ และปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ รวมทั้งค่านิยม  ๑๒ ประการ ผ่านการอบรมยามเช้า  และกิจกรรมตาม
หลักสูตรโตไปไม่โกง  เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   ได้ค้นคว้า 
สนุกสนาน และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี  จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ
ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๑ 
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   ๑.๓)  เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  โดย
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก
รายบุคคล รายกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  
มีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีวินัยเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวัน  มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
รู้จักการรับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง   และรู้จักเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  โดยฝึกผ่าน
กิจกรรมประจ าวัน  เช่น  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การเดินแถว  ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน  ฝึกการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จักรอคอยในการเล่นและการท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง
ให้เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ การจัดงานวันไหว้ครู  วันแม่ วันพ่อ  มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ผ่านกิจวัตรประจ าวัน  กิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  และส่งเสริมให้เด็กประพฤติ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  ที่ส่งเสริมมารยาทในการไหว้  
การเดินผ่านผู้ใหญ่ และการรับของตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ  มีการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  ภาคเรียนละ  
๑  ครั้ง  จัดงานวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา  การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  งาน
วันคริสต์มาสเพ่ือให้เด็กรู้จักการให้และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ  กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กมีทักษะ
ด้านสังคม รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
ให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑ 
   ๑.๔)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้
ได้ โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สนใจ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  มีทักษะใน
การสื่อสาร  และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กได้ค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  เช่น  การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  และกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  จินตนาการ  และทักษะทางภาษา  อาทิเช่น  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า    
กิจกรรมภาษาน่ารู้  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  JS  STORY  KIDS  กิจกรรม
หนูน้อย IT และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวทั้ง ๕  
สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา พบว่า  เด็กมีทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาสื่อสารได้
ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย  รู้จักการแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบๆตัวได้ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีจินตนาการที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๒๘ 
   จากการที่สถานศึกษาได้วางแผนการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านของเด็กปฐมวัย  ได้ด าเนินการตามแผน  ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และในภาพรวมของพัฒนาการทุก 
ด้านสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงแสดงผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำน ของเด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ จ ำนวนเด็ก 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภำพ 

เต็ม ๓ ๒ ๑ ๓ 
๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  (มฐ.๑) 

๗๖๘ ๗๔๘ ๑๙ ๑ ๙๗.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  (มฐ.๒) 

๗๖๘ ๗๔๕ ๒๓ ๐ ๙๗.๐๑ ยอดเยี่ยม 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  (มฐ.๓) 

๗๖๘ ๗๕๕ ๑๓ ๐ ๙๘.๓๑ ยอดเยี่ยม 

๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  (มฐ.๔) 

๗๖๘ ๗๐๑ ๖๖ ๑ ๙๑.๒๘ ยอดเยี่ยม 

ผลเฉลี่ย - - - - ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 
ภำพรวมผลประเมินพัฒนำกำร     ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 
แผนภูมิแสดงผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำนของนักเรียนระดับปฐมวัยท่ี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๓.จุดเด่น  

๑) เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วว่องไว  กล้ามเนื้อมือแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาได้ดี 
หยิบจับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้  อาทิเช่น  
การแข่งขันว่ายน้ า แข่งขันปั้นดินน้ ามัน  แข่งขันกายบริหาร  และการเล่นดนตรีวงเมโลเดียน  เป็นต้น  

t86.00

t88.00

t90.00

t92.00

t94.00

t96.00

t98.00

t100.00

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสงัคม ด้านสติปัญญา

๙๗.๔๐ ๙๗.๐๑ 
๙๘.๓๑ 

๙๑.๒๘ 
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๒) เดก็มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง สามารถจัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนอน  
รับประทานอาหาร แปรงฟัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ดี มีความมั่นใจในตนเอง สามารถเป็นผู้น าในการร้องเพลงชาติ 
น าบทสวด และน ากายบริหารได้ดี  

๓) เด็กมีทักษะด้านภาษาในการพูดสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ สื่อความหมายได้เหมาะสมกับวัย 
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พูดสื่อสารได้ดี   
  ๔) เด็กทุกคนมีความพร้อมส าหรับการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๔.จุดควรพัฒนำ  
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ได้แก่ 
๑) พัฒนาเด็กที่มนี้ าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวง 

สาธารณสุข โดยสถานศึกษาน าผลจากแบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของเด็กรายบุคคลมาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เพ่ิมมากข้ึน    

๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมตามวัย 

๕. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือดีเลิศ 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม   ได้แก่ กิจกรรมวงเมโลเดียนในระดับ
ปฐมวัย  กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน  กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเล่านิทาน และ
กิจกรรมกายบริหาร เป็นต้น  มีการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านต่างๆเข้าร่วมฝึกฝนตามแผนที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้  มีการส่งเด็กเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์และเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีเด็กที่ได้รับการฝึกประสบการณ์จากครูในสถานศึกษา
และได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้  

๑) เด็กชาย ปัณณวัฒน์ กัลยาพิเชฏฐ์  นักเรียนระดับอนุบาล ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
พูดภาษาอังกฤษ (speech) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต ๒  และได้เป็นตัวแทนนักเรียนของจังหวัด
นครปฐม เข้าแข่งขันในกลุ่มสถานศึกษาเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก   ครั้งที่ ๖๘  ผลการแข่งขันได้รับรางวัล
ชนะเลิศ มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ ของกลุ่มสถานศึกษาเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก    

๒) "รางวัลเหรียญทอง"  ในการประกวดจินตลีลา ประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง 
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑   ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จากสมาคมเม
โลเดียนแห่งประเทศไทย 

๓) รางวัลเหรียญทอง ประเภทการเล่านิทาน    การฉีก ตัด  ปะ  การวาดภาพระบายสี  และการ 

การเต้นแอโรบิก  ในงานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๘  ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

๔) รางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ ามัน ในงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
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๕) ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เที่ยงพาน ได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดเต้นประกอบเพลงประเภทเดี่ยว 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดประเภททีม ในงาน สายย่อ & Dance Season ๓ ณ สวนสนุก  
YOYOLAND 

๖) ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เที่ยงพาน  ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"  และ ด.ญ.ณภัทรารัตน์ หอมประเสริฐ ได้รับ 

รางวัลรองชนะชนะเลิศอันดับสอง ในงาน YOU CAN BE ANYTHING BARBIE  ณ  ศูนย์การค้าบริโอ้ 

๗) ด.ช.ปกรณ์พัฒน์ พุทธกมลศิริ ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 
ว่ายน้ าในงาน ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๔  และได้รับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน การ
แข่งขันว่ายน้ าในงาน อบจ. NONTHABURI  SWIMMING CUP  ๒๐๑๘ 

๘) รางวัลชนะเลิศการแต่งกายยอดเยี่ยม  และรองชนะเลิศอันดับ๑ กายบริหาร”  ในงานเด็กฟิต  

พิชิตฝัน  ณ  ศูนย์การค้าบริโอ้ 

 
   มำตรฐำนที่  ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

๑. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยก าหนด 

เป็นกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านสถานศึกษา ดังนี้ 
๑) บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรมจริยธรรม ความ 

คุ้มค่า นิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ  
๒) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผล  
๓) จัดการศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น 

เหมาะสมกับผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๔) จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสาธารณูปโภค 

ให้เพียงพอ และเป็นระบบอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
๖) ส่งเสริมการอนุรักษฺศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗) สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายและ 

ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
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๘) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งด้านระบบบริหาร การจัดการศึกษา  
บุคลากร (ISO ๙๐๐๑) 

๙) พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอ่ืนๆเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็น 
พลเมืองโลก 

ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ กลุ่มงานบริหารจัดการ และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ร่วม  คือ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการตามกลยุทธ์   
โดยผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  มีความสามารถทางวิชาการและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์  
จุดเน้น และเป้าหมาย ของสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร  
ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้  รวมทั้งด้านระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
มีคุณภาพ  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพดังปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์และนโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษา ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ ดังนี้ 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 “โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก บริหารด้วยระบบการบริหารคุณภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม  เป็น
ผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
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นโยบำยของโรงเรียน 
 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเด่นในด้านวิชาการ ด้านภาษา และเทคโนโลยี 
 4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงาน
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ มีสุข
ภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง 
 7. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี  ได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 8. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 9. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตามงานอย่างมีระบบ 
 10. พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 11. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาองค์กร 
 13. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน                           
 14. จัดการศึกษาอบรมเพ่ือสร้างผู้น าทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
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พันธกิจ 

 ด้ำนผู้เรียน 

๑. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร  มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า เพ่ือสร้างนวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการท างานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง เหมาะสมกับความเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

ด้ำนครูและบุคลำกร 

๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความ
เชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครูและส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

ด้ำนสถำนศึกษำ 

๓. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิคเพ่ือให้เยาวชนชายคาทอลิคที่มี
กระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิค พร้อมทั้งมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่นๆเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
การเป็นพลเมืองโลก 
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   ๒.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   โดย
สถานศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   มีการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และมีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย  
พร้อมทั้งน าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
ปัจจุบันแผนกอนุบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้ปกครองได้เลือกตามความต้องการ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร KIEC (KINDERGARTEN 
INTENSIVE ENGLISH COURSE )  และหลักสูตร  KEEC (KINDERGARTEN EXTRA ENGLISH COURSE) ซึ่งทั้งสอง
หลักสูตรจะมีครูต่างชาติเป็นผู้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่าง หลากหลาย 
สถานศึกษามีการน าหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องชุมชนของฉัน อ าเภอสามพราน และจังหวัดนครปฐม มาจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและปลูกฝังให้เขารัก ภาคภูมิใจในชุมชนที่อยู่รอบตัว   โดยครูผู้สอนน า
หลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์  เด็ก
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านหน่วยการเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้   ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการ การเรียนรู้ของ
เด็กเป็นอย่างดี มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์คาทอลิกลงสู่แผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วย
การเรียนรู้  พร้อมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ สถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น  โครงการ
เรียนรู้สู่ชุมชนที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก กิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กออกไป
เรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการให้เด็กได้เลือกสิ่งที่เรียนรู้ตามความสนใจของตนเองในกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงการ (Project Approach)  เป็นต้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่อเทคโนโลยี  เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่าน แอปพลิเคชั่น Line  Google Form เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง 
และชุมชน ได้เป็นอย่างดี   จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๐๙ และจากการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๗ 

  ๒.๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา  และ 
จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  ผ่านกระบวนการทดสอบสอน 
ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนครู และผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ จนได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากรครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จ านวน ๓๕ คน มีครูผู้สอนพลศึกษา จ านวน ๑ คน   
มีครูพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไปและได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาอยู่ประจ าทุก
ห้องเรียน จ านวน ๓๐ คน  นอกจากนี้ยังมีครูต่างชาติที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กโดยตรง  จ านวน 
๑๐ คน ครูผู้สอนกิจกรรมดนตรี จ านวน  ๒ คน   มีร่องรอยหลักฐานจากสถิติจ านวนครูและนักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๑  และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   ๒.๓) ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  โดยสถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ  ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม และ
ประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ที่ครูต้องวางแผนการจัด
กิจกรรมน าส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลัง
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การจัดประสบการณส์่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ งานวิจัยซึ่งครูส่งอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  เรื่อง  นอกจากนี้สถานศึกษา
ส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  พร้อมบันทึกรายละเอียดการ
อบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานและสิ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก เพ่ือนครู และสถานศึกษา  ลงในแบบ
บันทึกการอบรม  สัมมนา  ส่งหัวหน้างานบุคลากร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) และ
ผู้บริหารลงชื่อรับทราบครบถ้วน ซึ่งในปีการศึกษานี้บุคลากรครู มีชั่วโมงการอบรมมากกว่า ๕๐ ชั่วโมง / ปี นอกจากนี้
ยังมีครูที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารงาน  โล่ทอง และเกียรติบัตรด้านการสอน จากฝ่ายการศึกษาฯ  มีร่องรอย
หลักฐานจากแบบสรุปผลการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  แบบบันทึกผลการนิเทศภายในและภายนอก และผลงานที่
ครูได้รับจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

๒.๔) จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษามีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด  สวยงาม  
ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  อาคารสถานที่มีความม่ันคงถาวร  มีความปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในห้องเรียนทุกห้องเรียน
เด็กจะมีพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้ 5 มุม ได้แก่ มุมบล็อก มุม
บทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมประสาทสัมผัส  มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลานเอนกประสงค์  
ให้เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม  มีห้องพยาบาลเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของเด็ก มีห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่  ห้องเลโก้  ห้องดนตรีคีย์บอร์ด ห้องประกอบอาหาร (Cooking)  ห้อง English Room  มีสระ
ว่ายน้ าส าหรับจัดกิจกรรมว่ายน้ า สนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย  เหมาะสมกับวัยของเด็ก ห้องศาสนาเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามอัตลักษณ์คาทอลิก อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบ
ได้  มีกล้องวงจรปิดติดทุกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมผ่าน
หน่วยการเรียนรู้ของเด็ก ฝึกปฏิบัติจริงในการป้องกันอัคคีภัย แผ่นดินไหว และมีมุมให้ความรู้ส าหรับผู้ปกครองมี
หนังสือเพียงพอต่อความต้องการในการยืม – คืน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในช่วงเวลาก่อนที่จะรับบุตร
หลานกลับบ้านหรือติดต่อธุระกับทางสถานศึกษา เป็นต้น ซ่ึงสถานศึกษามีระบบการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก  มีร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริงภายในและภายนอกห้องเรียน บันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

  ๒.๕) ใหบ้ริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์  
โดยสถานศึกษาได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนให้ครูน า ไปจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ส าหรับเด็ก  และครูได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป  กระดานActiveboard  และสื่อส าหรับเด็ก อาทิเช่น สื่อการ
เรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการ เรียนรู้ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นสนามศูนย์น้ า ศูนย์ทราย  รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดยสถานศึกษาได้จัดท าทะเบียนสื่อ  
แบบบันทึกการยืมอุปกรณ์ และบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างชัดเจน พร้อมสรุปผลการเข้าใช้อย่างเป็น
ระบบ   นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง  เด็ก และชุมชน โดยจัดบรรยากาศ
รอบๆบริเวณสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีมุมหนังสือ มุมพักผ่อน มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย มีสถานที่เพียงพอ
ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆและเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครอง  ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับเด็ก  ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม   ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันและกิจกรรมภายใน
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โรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  
กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking ) งานเครือข่ายผู้ปกครอง ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้ สานสัมพันธ์บ้านและ
สถานศึกษา  และเว็บไซต์ของโรงเรียน นอกจากนี้มีการติดตามประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพ
ความเป็นจริง เพ่ือน าผลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีร่องรอยหลักฐานจากแบบบันทึกการใช้สื่อ การผลิตสื่อการ
เรียนการสอน บันทึกการยืม – คืน สื่ออุปกรณ์ เป็นต้น 

๒.๖) สถำนศึกษำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม   โดย
สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยน านโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาของสถานศึกษา ระยะยาว ๕ ปี  และน าผลจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ประกอบด้วย แผนงานหน่วยงาน  โครงการ กิจกรรม มีการก าหนดภาระงาน
ประจ า ตัวบ่งชี้หลัก ตัวบ่งชี้ร่วม  อย่างชัดเจนครอบคลุมงานต่างๆที่สถานศึกษาได้ด าเนินงาน  แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและน ามาเป็นมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานต่างๆให้ชัดเจน  และบุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ก าหนด มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมจัดท าเป็น
สารสนเทศประจ าปีของสถานศึกษาและเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และน าผลการด าเนินงานไปวางแผนเพ่ือพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป  จากการด าเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก  มีระบบโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  การบริหารงานเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
และชุมชน เป็นต้น ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานศึกษาอยู่
เสมอรวมทั้งผู้ปกครองไว้วางใจน าบุตรหลานมาศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังแสดงผลตามตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ ร้อยละที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
(๗.๑) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  (เกณฑ์  ๕.๘) ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  (เกณฑ์  ๕.๖,๖.๕,๙.๒) ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ (๗.๕,๙.๑) ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ (๙.๑) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม(มฐ. ๘)  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
                                               ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ ๒ ๙๙.๕๕ ยอดเยี่ยม 

 
      ๓.  จุดเด่น 

 ๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ การ 
บริหารจัดการเป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

๓) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง 
และชุมชน  มีการบูรณาการอย่างหลากหลายทั้งทักษะพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษและด้านคุณธรรมจริยธรรม   เน้นการ
เรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น  

๓) สถานศึกษามีสิ่ง อ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนทั้งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด   
สวยงาม  ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  มีการส ารวจ  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  การใช้งานภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ 
ให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  

๔) สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรมระบบทางไกลออนไลน์ระดับปฐมวัย “หลักสูตรสะเต็มศึกษา”  
ของสสวท.  

๕)  บุคลากรครภูายในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กมากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป และยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๖) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น 
อย่างดี            
            ๔. จุดควรพัฒนำ 

 ๑) สถานศึกษาน าจุดที่เป็นจุดควรพัฒนามาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒) ส่งเสริมบุคลากรใหพั้ฒนานวัตกรรมของตนเองให้หลากหลายชัดเจนเพิ่มมากข้ึนในลักษณะ   

“หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม”  
                    ๕. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ   

 ๑) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการวางแผน  
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ด าเนินงาน ตรวจสอบติดตาม และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร PDCA ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
จนประสบความส าเร็จ 

๒) สถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในด้าน 
ต่างๆดังนี้  
     -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยสถานศึกษามีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project 
Approach)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ JS  Story Kids และกิจกรรมต่างๆที่จัดในสถานศึกษา  กิจกรรมเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก 

    -  การน าเสนอผลการเรียนรู้ของเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และการสื่อสารให้ผู้ปกครอง 
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็วขึ้น  เช่น  Facebook  เว็บไซด์ของสถานศึกษา และผ่านไลน์ กลุ่มของห้องเรียน  
เป็นต้น  

    -   การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีความสะอาด สวยงาม  และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี 

    -   ด้านเอกสารโดยสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานส าหรับฝึกซ้อมการประเมินส าหรับ 
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพภายในของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และมี
สถานศึกษาอ่ืนๆเข้ามาศึกษาดูงานในแผนกอนุบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

     - ด้านบุคลากร  ครูได้รับรางวัลต่างๆ  อาทิเช่น  รางวัลครูดีเด่นของครุสภา   ครูวิทยฐานะ 
ช านาญการ  ของฝ่ายการศึกษาฯ   ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น  ครูดีเด่น  ของฝ่ายการศึกษาฯ  รางวัลครูดีศรีเอกชน  รางวัล
ครูไม่สาย  ลา  ขาด   รางวัลครูฝึกซ้อมนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษกลุ่มสถานศึกษาเอกชนระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก เป็นต้น  
   -  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การอบรมระบบทางไกลออนไลน์หลักสูตร สะเต็มศึกษา
ของ สสวท.  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ 
 
   มำตรฐำนที่  ๓   กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

๑. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒ โดยก าหนด

กลยุทธที่ ๙  คือ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ แผนงานหลักสูตรสถานศึกษา   
และร่วมคือ แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแผนงานประเมินพัฒนาการนักเรียน  รับผิดชอบในการพัฒนาตาม
กลยุทธ์ โดยด าเนินการพัฒนาให้ครู  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความหมายต่อเด็กเอง อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน การช่วยกันตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงานของเด็ก  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็กมาใช้ใน
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การจัดประสบการณ์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์กับเด็กให้มีประสิทธิภาพ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่ง สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก  ดังนี้ 

๑) ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  โดย 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่  มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู มีการจัดศึกษาดูงานทั้ง
ในและนอกประเทศ  มีการนิเทศการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอจาก เพ่ือนครู ครูผู้ช านาญด้านการนิเทศ และ
ฝ่ายการศึกษาอัครสัมฆมณฑลกรุงเทพฯ   ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตสื่อ และการ
พัฒนางานวิจัย  การด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความรู้ความความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้
เป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษา ได้ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามวัยของเด็กและน ามาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก 
๖ กิจกรรม   กิจกรรมประจ าวัน  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมยามเช้า กิจกรรมผู้น า  และกิจกรรม
ต่างๆที่ครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ    

๒) ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงมีควำมสุข  

โดยครูมี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
โดยผ่านกระบวนการท าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง  และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กสามารถ
สรุปองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม   

๓) ครูจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ครูม ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนด
ข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เกี่ยวกับท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้  นอกจากนี้ครูได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน  เช่น คอมพิวเตอร์  เกม
การศึกษา และน าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการ เรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ในเรื่องที่เด็กสนใจ ให้เด็กสืบค้น
วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวิทยากรท้องถิ่น การจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้คู่ภูมิ
ปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน 
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๔) ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป 
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมินเด็ก
ตามสภาพจริงมีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน  การพูดคุย 
สัมภาษณ์  เป็นต้น  และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องน ามาใช้จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย   ดังแสดงผลตาม
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวนคร ู ร้อยละ

ที่ได้ 
(คะแนน
๕-๓) 

ระดับ
คุณภำพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  (๕.๒) 

๓๗ ๑๙ ๑๑ ๓ ๔ ๐ 
๘๙.๑๙ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข  (๕.๓, ๕.๘) 

๓๗ ๑๖ ๒๑ ๐ ๐ ๐ 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  (๕.๔) 

๓๗ ๐ ๓๗ ๐ ๐ ๐ 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  (๕.๕, ๕.๖,๕.๑๐) 

๓๗ ๕ ๒๗ ๕ ๐ ๐ 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

ภำพรวมผลประเมินตำมมำตรฐำนที่  ๓       ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม 
 
        ๓. จุดเด่น 

๑) สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู ได้แก่ โครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่   

และโครงการที่พัฒนาคุณภาพเด็ก เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี  โครงการเด็กดีศรี
ยอแซฟ  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒) เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาจัด 

ให้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน มีกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔) ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถจัดการเรียนการสอน 

ที่หลากหลาย และเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย    

๕) ครูทุกคนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ หลักสูตรสะเต็มศึกษา 
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สามารถน าความรู้มาจัดประสบการณ์ให้ เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆที่เน้นการปฏิบัติจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

        ๔. จุดควรพัฒนำ 
๑) ครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

       ๕.  กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
๑)  ครูระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลครูดีเด่นโล่ทอง ระดับฝ่ายการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน  
๒)  ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา และการทดลองตามโครงการบ้าน 

นักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับเด็กเป็นอย่างดี  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย แห่งประเทศไทย ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓) ครูไดร้ับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมโดยน า 

ภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสารกับเด็ก  

๔) ครูได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก(ฝ่ายการศึกษาฯ)  

และมีผลการนิเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทุกคน 

๕) ครูมีการบูรณาการคุณค่าพระวรสารลงในแผนการจัดประสบการณ์ และน าไปใช้จัดกิจกรรม 

ให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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๒. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

๑.  ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
๒. น ำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง 
น ามาวิเคราะห ์สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

๑) ด้ำนคุณภำพเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย  มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วว่องไว  กล้ามเนื้อมือ
แข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาได้ดี หยิบจับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  อาทเิช่น  การแข่งขันว่ายน้ า แข่งขันปั้นดินน้ ามัน แข่งขันกายบริหาร  
เป็นต้น เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและ
สถานการณ์ต่างๆได้ดี มีพัฒนาการด้านสังคมที่ดี รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมสามารถเก็บ
ของเล่นของใช้ส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า  ชุดนอน รับประทานอาหาร เป็นผู้น าในการร้องเพลงชาติ น าบทสวด และน ากาย
บริหาร รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะด้านภาษาในการพูดสื่อสาร และสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษ
พูดสนทนาโต้ตอบได้ดีเหมาะสมกับวัย  จากการทีส่ถานศึกษาได้วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  พบว่า ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ   
๙๖.๐๐    

๒) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรละกำรจัดกำร สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
เป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   มีการบริหารจัดการหลักสูตรครอบคลุม  
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐   และบริบทของท้องถิ่น 
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและ   ชุมชน  โดยมีการบูรณาการอย่างหลากหลาย ทั้งทักษะพ้ืนฐาน และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม   เน้นการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติ ผ่านการเล่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนทั้ง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด  สวยงาม    เป็นระเบียบ  มีการส ารวจ  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การใช้งานภายใน
ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบ ให้มีความปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอัตราส่วนครูที่เพียงพอและเหมาะสมกับเด็กใน
อัตราส่วน ๑ : ๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑  
บุคลากรครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาระดับปฐมวัยและมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป  สถานศึกษามีกระบวนการในการนิเทศและพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องผ่านการ
นิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัย 
เพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษา  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคลของผู้ปกครองเด็ก เป็น
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ต้น ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนมีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี
จนมีหน่วยงานภายนอกมาขอศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  
สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การอบรมระบบทางไกลออนไลน์ระดับปฐมวัย หลักสูตรสะเต็มศึกษา ของ 
สสวท.  

๓) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครู 
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งครูเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  การจัดกิจกรรม
วรรณกรรมเป็นฐาน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถและน าความรู้มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสอนของครูแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูเกิดความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และสามารถน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย จากการนิเทศติดตามการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวัย พบว่า ครู  ร้อยละ   ๙๗.๗๔  สามารถจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ผ่านประสบการณ์ตรง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในเชิง
บวกเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือท า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเล่น  สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายและเน้นการใช้
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็ก   โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการและทักษะการคิด ได้แก่  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์   กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กจะได้คิด แก้ปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ ด้วย
ประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งประเมินผลและน าผลจากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต่อไป ส่งผลให้เด็กเล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข   

๓. สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ  โดยมีเป้าหมายในการ 
พัฒนา ดังนี้ 

๑)  เด็กท่ีมีน้ าหนัก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โดย 
สถานศึกษาน าผลจากแบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของเด็กรายบุคคลมาด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก   ได้แก่ กลุ่มเด็ก
ที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์  สถานศึกษาจัดกิจกรรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพให้เด็กได้ออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น   ส่วนเด็กที่
มีน าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จัดกิจกรรมประกอบอาหาร( cooking) เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าของอาหาร  การท าอาหารที่
เหมาะสมกับเด็กๆ เพ่ือเด็กจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาเด็ก พร้อมจัดท าแบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ของเด็กรายบุคคล มีการก ากับติดตามให้ก าลังใจและชื่นชมทั้ง
เด็กและผู้ปกครองที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
  ๒)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามจุดเน้นของสถานศึกษา ในเรื่องมารยาทไทย การรัก รับใช้  
ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และจิตอาสา บูรณาการผ่านกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และโครงการ
เด็กดีศรียอแซฟ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

   ๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็กโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  เช่น การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ การเรียนการ
สอนแบบโครงการ (Project Approach)  การเรียนรู้โดยใช้ทักษะ EP เป็นต้น มีการติดตามประเมินผลทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ของเด็กและน าผลมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
              ๔) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง เข้ามามีบทบาท 
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ในการจัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยากรให้ความรู้กับเด็ก การ
สนับสนุนด้านอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอาจเพ่ิมจ านวนเครือข่ายผู้ปกครองจากเกณฑ์เดิมที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ให้มีเครือข่ายห้องเรียนละ ๑-๒ คน เพ่ิมเป็น ๕ %ของจ านวนนักเรียนหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม    
             ๕) พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามจุดเน้นของสถานศึกษา โดยบูรณาการภาษาอังกฤษเข้ากับ
กิจกรรมประจ าวันของเด็ก  หน่วยการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตามวัย
และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

 ๖) พัฒนาบุคลากร  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้ 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนานวัตกรรมของตนเองอย่างหลากหลาย
ชัดเจนในลักษณะ  “หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม”  และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู  เพ่ือให้
ครูน าไปใช้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตอนที่ ๓ สรุปผลกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง 
น ามาวิเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้   
 

๑.จุดเด่น ๒.จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพเด็ก 
    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการส่งเสริมศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ราย
กลุ่ ม  ส่ งผล ให้ เ ด็ ก ได้ พัฒนาศั กยภาพอย่ า ง เต็ ม
ความสามารถจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
   สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ   มีขั้นตอนในการ
ด า เนินงานชัด เจนตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ใน

ด้ำนคุณภำพเด็ก 
  พัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสม
ตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน อาทิเช่น เด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  สถานศึกษาน าผลจาก
แบบสรุปน้ าหนักส่วนสูงของเด็กรายบุคคลมาด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล 
- ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
ในเรื่อง การรัก รับใช้  ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง  
มารยาทไทย และจิตอาสา ให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่
ถาวรของเด็ก 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
  พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามเป้าหมายและจุด
ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ทันสมัยและพัฒนาต่อเนื่อง บุคลากรครูมี
ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย
โดยตรง มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมเพียงพอ
กับความต้องของเด็ก  ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมี
บทบาทส าคัญในการร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 
 

 

๑.จุดเด่น ๒. จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  จ า กกร ะบวนกา รบริ ห า ร และกา ร จั ด ก า รที่ มี
ประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์
ของครู ส่งผลให้ครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์
มาใช้กับเด็กได้อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ มีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่น
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตลอดจนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  พัฒนาบุคลากร  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้น
เด็กเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

 

 
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา  
๓.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถและทันสมัยตามสภาพสังคมปัจจุบัน   

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
๔.  ส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมให้การจัดบรรยากาศ 

และสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   
      ๔. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
   วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาเด็ก บุคลากรครู และขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการช่วยกันด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๕. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
 ด้ำนคุณภำพเด็ก 
 ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

๑)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องใน
ประเทศไทยเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(อายุ 3-6 ปี) ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการทดลองตามแนวทางของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ค้นคว้าทดลองด้วยตนเอง ใช้ทักษะการ
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สังเกต การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์  และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย ระยะที่  ๓   

๒) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่ตอบสนองความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาสนใจเลือกและเรียนรู้อย่างลุ่มลึกเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๓ สัปดาห์ เด็กได้คิดกิจกรรมแสวงหาค าตอบจากค าถามที่เขาสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมีการวาง
แผนการท างานเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล ตามความเหมาะสม การด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น
โครงการ ระยะพัฒนา และระยะสรุปผล ซึ่งในระยะสุดท้ายนี้เด็กทุกคนจะได้น าเสนอผลการเรียนรู้จากเรื่องที่เด็กไป
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 

๓) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ JS Story Kids เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
ของวรรณกรรมเป็นฐานและ Story Line โดยเด็กเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวจากนิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสนใจและ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานเด็กเกิดการเรียนรู้ด้านภาษา เรียนรู้ลักษณะนิสัยของตัว
ละคร และได้เล่นแสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครในนิทาน ท าให้เด็กสนุกสนาน รู้จักการเลียบแบบ รู้จักการแก้ปัญหา
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงเหมำะสมกับวัย 

๑) โครงการเด็กดีศรียอแซฟ เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นคุณธรรมใน 
เรื่องการรัก รับใช้  การมีมารยาทที่ดีงาม การรู้จักประหยัดและออม ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรม
ยุวชนน้อย กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม และกิจกรรมหนูน้อยนักออม  อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  

๒) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารให้กับเด็กโดยบูรณาการลงในแผนการจัด 
ประสบการณ์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้   

๓) กิจกรรมก้าวตามรอยนักบุญยอแซฟ  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กตาม 
แบบอย่างของท่านนักบุญยอแซฟองคือุปถัมภ์ของโรงเรียน ในเรื่อง ความยุติธรรม ความเชื่อฟัง ความเงียบ สงบ ความ
ฉลาดในการใช้ประสบการณ์ทีมี ความสุขุม  รอบคอบ มัธยัสถ์ และความสุภาพ โดยครูน าแผนการจัดกิจกรรมมาจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมบันทึกผลการจัดกิจกรรม 

๔) กิจกรรมโตไม่โกง เป็นกิจกรรมตามแนวทางของหลักสูตรโตไปไม่โกง ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  ความพอเพียง และการท าเพ่ือส่วนรวม ซึ่ง
ครูได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
   จากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็ กมีพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสมกับวัยและส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในอนาคตต่อไป 
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑) สถานศึกษามีระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ที่สามารถ 
ควบคุมคุณภาพด้านเอกสารของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   

๒) สถานศึกษามีโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  ได้แก่  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับเด็กผ่านกิจกรรมการทดลอง  
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   และโครงการเด็กดีศรียอแซฟ  ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กปฐมวัย ในเรื่อง มารยาทไทย  การมีจิตอาสา การประหยัด และการรักในสถาบันของตนเอง ผ่านกิจกรรม
ต่างๆได้แก่ กิจกรรมงามอย่างไทย  กิจกรรมยุวชนน้อย กิจกรรมหนูน้อยนักออมและกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
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๓) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
ได้แก่  หลักสูตร KIEC และหลักสูตร KEEC  

๔) สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

๑) ครมูีนวัตกรรมการเรียนการเรียนการสอนที่ตอบสนองความสนใจของเด็กและส่งผลให้เด็กเกิด 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข  ได้แก่ นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach) นวัตกรรมการเรียน
การสอนแบบ JS Story Kids  

๒) ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและน ามาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง 
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

๓) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆให้กับเพ่ือนครูทั้งในและนอก 
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูมีความสามารถอย่างหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

๖. ประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ 

๑) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ตรวจสอบสิ่งที่ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการและสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เห็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเพ่ิมมากขึ้น
กว่าที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

๒) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ช่วยเสนอแนะ 
แนวทางในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิม 
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กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ระดับยอด
เยี่ยม 

๑.๑ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

 ๑)  เด็กร้อยละ ๙๓  มีน้ าหนักส่วนสูงเหมาะสมตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

ยอดเยี่ยม 

 ๒)  เด็กร้อยละ ๙๓  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสุขนิสัยส่วนตน ยอดเยี่ยม 
 ๓)  เด็กร้อยละ ๙๓  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยและบอกโทษของสิ่งเสพ 

     ติด  สิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค  และรู้จักการป้องกันอุบัติเหตุได้ 
ยอดเยี่ยม 

 ๔)  เด็กร้อยละ ๙๓  เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเล็กได้ดี 

ยอดเยี่ยม 

 ๕)  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน  ร้อยละ  ๙๓  ของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  เด็กร้อยละ  ๙๓ ร่าเริงแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและ

สถานการณ์ต่างๆ  รู้จักชื่นชมในศิลปะ ดนตรี  กีฬา และสามารถควบคุมตนเองได้ 
ยอดเยี่ยม 

 ๒)  เด็กร้อยละ  ๙๓  มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุต 
    จริต ความรับผิดชอบ และการมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

ยอดเยี่ยม 

 ๓)  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน  ร้อยละ  ๙๓  ของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

๑.๓   มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
 ๑)  เด็กร้อยละ  ๙๓  มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   

     และใช้สิ่งของอย่างประหยัดพอเพียง 
ยอดเยี่ยม 

 ๒)  เด็กร้อยละ ๙๓  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมวัย  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
     สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ยอดเยี่ยม 

 ๓)  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน  ร้อยละ  ๙๓  ของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

 

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  เด็กร้อยละ ๙๓  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ได้แก่ สนทนาโต้ตอบ ตั้งค าถาม    ยอดเยี่ยม 
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  อ่านนิทานและเล่าเรื่องราวจากเรื่องที่ตนอ่านได้ 
 ๒)  เด็กร้อยละ ๙๓  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
ยอดเยี่ยม 

 
๓)  เด็กร้อยละ ๙๓  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสามารถใช้สื่อ   เทคโนโลยีต่างๆเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
ยอดเยี่ยม 

 
๔)  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคน  ร้อยละ  ๙๓  ของพ่อแม่  

ผู้ปกครอง  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
 ๑)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยอดเยี่ยม 

 ๒)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
 ๓)  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
 ๑)  การบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ยอดเยี่ยม 
 ๒)  จัดอัตราส่วนของครูอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างปลอดภัย ยอดเยี่ยม 
 ๒)  สถานศึกษาจัดสื่อเพ่ือการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
 ๓)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความปลอดภัยในการเดินทาง  

อุบัติเหตุ และอัคคีภัย เป็นต้น 
ยอดเยี่ยม 

 ๔)  การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก –วัดส่วนสูง 
การตรวจสุขภาพ การจัดพ้ืนที่ใช้สอยส่วนตัว และมุมประสบการณ์ ฯลฯ 

ยอดเยี่ยม 

 

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

๒.๕ ให้บริกำรสือ่เทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกและให้บริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอปุกรณ์ เพื่อสนบัสนุนให้

ครูน ามาจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
ยอดเยี่ยม 

 ๒)  จัดส่ิงอ านวยความสะดวกและให้บริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอปุกรณ์ เพื่อ 
     พัฒนาครุและบุคลากรในสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
 ๑)  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยอดเยี่ยม 
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 ๒)  สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งทกุฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ยอดเยี่ยม 
 ๑)  ครูร้อยละ ๙๓  วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบคุคล และน าผลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการ

ออกแบบการจัดประสบการณ ์
ยอดเยี่ยม 

 ๒)  ครูร้อยละ ๙๓  น าผลการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ในหลักสูตร 
    สถานศึกษามาก าหนดเปน็หนว่ยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 
    ครอบคลุม กิจกรรมหลกั ๖ กจิกรรม 

ยอดเยี่ยม 

 ๓)  ครูร้อยละ ๙๓  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
     และสติปัญญาเต็มศักยภาพ ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง โดยความร่วมมือ 
     ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวขอ้ง 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ยอดเยี่ยม 
 ๑)  ครูร้อยละ ๙๓  ครูจัดประสบการณ์ใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกท ากจิกรรมอย่างอิสระตามความ 

    สนใจ  และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยำกำศที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้  ใช่ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
 ๑)  ครูร้อยละ  ๙๓  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

    โดยเด็กมีส่วนร่วม  เช่น  ป้ายนิเทศ  การดูแลรักษาความสะอาด  การดูแลสิ่งของ  
    เครื่องใช้ในห้องเรียน  เปน็ต้น 

ยอดเยี่ยม 

 ๒)  ครูร้อยละ  ๙๓   ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ความสนใจ  และตอบสนองการ 
     เรียนรู้ของเด็ก  เช่น  คอมพิวเตอร์  เกมการศึกษา  เป็นต้น 

ยอดเยี่ยม 

 

 

 

๓.๔   ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง  และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

 ๑)  ครูร้อยละ  ๙๓  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ได้แก่   
    การสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การสร้าง 
    ผลงาน  การสนทนาโต้ตอบ 

ยอดเยี่ยม 

 ๒)  ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาวิเคราะห์  โดยประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง   
     และผู้ที่เกี่ยวข้อง  น าผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาเด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
     ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ร้อยละผลกำร
ด ำเนินกำร 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
๙๗.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๗.๐๑ ยอดเยี่ยม 
๑.๓   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๙๘.๓๑ ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ๙๑.๒๘ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๙๙.๕๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
๘๙.๑๙ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช่สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๔   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 รวมผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ๙๗.๖๒ ยอดเยี่ยม 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  สพฐ. มำตรฐำน
กำรศึกษำ  

EDBA 

ผลประเมินเปรียบเทียบ 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพเด็ก  ๙๙.๖๗ ๙๙.๑๓ ๙๖.๐๐ 
๑.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได ้
มฐ.๑  

๙๙.๗๖ 
 

๙๙.๖๘ 
 

๙๗.๔๐ 
๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ มฐ.๒ ๙๙.๗๖ ๙๙.๖๒ ๙๗.๐๑ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มฐ.๓ ๙๙.๖๔ ๙๘.๙๘ ๙๘.๓๑ 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ มฐ.๔ ๙๙.๕๓ ๙๘.๒๒ ๙๑.๒๘ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร  ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๕๕ 
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๗.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕.๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ ๕.๖, ๙.๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๓๐ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ ๕.๗, ๙.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้  เพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ ์
๕.๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มฐ.๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๓๐ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๕.๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๙.๑๙ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข ๕.๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช่สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวยั ๕.๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๕.๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐๐ 
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เปรียบเทียบผลประเมินรำยมำตรฐำน  (ภำพรวม)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ร้อยละที่ได ้ ระดับคุณภำพ ร้อยละที่ได ้ ระดับคุณภำพ ร้อยละที่ได ้ ระดับคุณภำพ 

๑.  คุณภาพเด็ก ๙๙.๖๗ ยอดเยี่ยม ๙๙.๑๓ ยอดเยี่ยม ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๒.  กระบวนการบริหารจัดการ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๙๙.๕๕ ยอดเยี่ยม 
๓.  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม 

ผลเฉลี่ย ๙๙.๘๙ ยอดเยี่ยม ๙๙.๗๑ ยอดเยี่ยม ๙๗.๖๒ ยอดเยี่ยม 
ตำรำงเปรียบเทียบผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำน ของเด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ด้านร่างกาย ๙๙.๗๖ ๙๙.๖๘ ๙๗.๔๐ 
ด้านอารมณ-์จิตใจ ๙๙.๗๖ ๙๙.๖๒ ๙๗.๐๑ 
ด้านสังคม ๙๙.๖๔ ๙๘.๙๘ ๙๘.๓๑ 
ด้านสติปัญญา ๙๙.๕๓ ๙๘.๒๒ ๙๑.๒๘ 

 
แผนภูมิแสดงผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำนของนักเรียนระดับปฐมวัยท่ี ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ด้านร่างกาย 99.76 99.68 97.4

ด้านอารมณ์-จิตใจ 99.76 99.62 97.01

ด้านสงัคม 99.64 98.98 98.31

ด้านสติปัญญา 99.53 98.22 91.28
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ผลการประเมินสมศ.รอบท่ีสาม 
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ค าสั่งสถานศึกษายอแซฟอุปถัมภ์  แผนกหญิง 
ที่  ญ ๑๑๑ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  แผนกอนุบาล” 
.................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
หมวดที่  ๖  มาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังรายชื่อต่อไปนี้ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑.  เซอร์ชอง  บัปติส สุดประเสริฐ  รองผู้อ านวยการ 
 ๒.  เซอร์ปีอา  มารี สุนทรเพียร  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
 ๓.  เซอร์กัลลิสตัส อินพาเพียร  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
 ๔.  นางวรวีร ์ พลายละหาร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการ 
 ๕.  น.ส.ดุษดี แจ่มทิม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๖.  นางพอใจ กิจเครือ  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑.  ผู้ประสำนงำนประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางวรวีร์ พลายละหาร         น.ส.ดุษดี แจ่มทิม     
2. ผู้รับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 มำตรฐำนที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ผู้รับผิดชอบ  :-   นางนงนุช จิวประสาท (หัวหน้า)  
   ด้ำนร่ำงกำย  : 
   น.ส.ฐานิฏฐ์ อินข า  นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย 
   น.ส.บุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช นางพิชญา รุ่งประชา 
   น.ส.พรทิพย์ โยธาศรี  นางพัชนันท์ พยุง 
   น.ส.อภิฤดี โพธิ์ขาว  
  
   ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ  : 
   นางนงนุช จิวประสาท  นางทัชชญา แช่มวงษ์ 
   นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ  น.ส.สุพรรณี วราเอกศิริ 
   น.ส.ศรัณยา แซ่เฮ้ง  นางเสงี่ยม เก้าลิ้ม 
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   น.ส.นภาภรณ์ เกี้ยงบางยาง 
   ด้ำนสังคม  : 
   น.ส.รุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย  น.ส.อภิชยา พลเยี่ยม 
   น.ส.สุรีย ์ วงนาญาติ  น.ส.สุดารัตน ์ แซ่เตียว 
   น.ส.พนาวรรณ ย้อมแอ่น  น.ส.ศศิพัชร์ ธีรธรเวโรจน ์  
   น.ส.ปารว ี ตั้งภัทรกุล 
   ด้ำนสติปัญญำ  : 
   น.ส.กัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน์  น.ส.ศิริวรรณ พลายเล็ก 
   น.ส.ปทิตตา มิ่งขวัญ  น.ส.ธรัญญา แซ่เฮ้ง 
   น.ส.ณาฏณภางค์  วงศาโรจน์  น.ส.นัยนา น้ าสมบูรณ์ 
   น.ส.ปรียา เทเสนา 
 
 มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 ผู้รับผิดชอบ  :-   นางวรวีร์  พลายละหาร (หัวหน้า)  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 น.ส.นันทวัน บุญเรือง  นางพรรณทิพย์ รอดธานี 
 น.ส.รัชนิดา หุ่นนอก  น.ส.บัวตอง ทุมเสน 
 น.ส.เปล่งศร ี ตะโกจีน  นางเบญจวรรณ เดชอุดม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 นางสุดารัตน์ อัมเรศ  น.ส.หนูเวียง บุญเชิญ 
 น.ส.ประคองศรี วิเศษชาติ  นางกนิษฐา ตั๊งสมบูรณ์ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
    นางพรนภา แสงแก้ว  น.ส.ศิริไร ถนอมผล 
    นางกรรธิมา พานิชนก  นางนิตยา เอ่ียมปรีชา 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 น.ส.นัยนา น้ าสมบูรณ์  น.ส.ชมพูรัตน์ ใจมั่น 
 นางกันทะนีย์ ตาคุ 

2.5 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
    น.ส.บุญตา นัทธีศรี  นางนันทา เสือยง 
    น.ส.ประภาพร ยุ่นประยงค์ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   นางวรวีร์  พลายละหาร  น.ส.สุนิษา การะเวก 
   น.ส.พัชรินทร์ สืบบุก 
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 มำตรฐำนที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
 ผู้รับผิดชอบ  :-   น.ส.ดุษดี แจ่มทิม (หัวหน้า)  

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 นางพอใจ กิจเครือ  นางสุริน  เจริญแสง 
 น.ส.ลักษมี วณิชยาพันธุ์  นางศลิษา โต๊ะวิจิตร 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์การเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 น.ส.วราภรณ์ ชุมภูหมุด  นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์ 
 นางพรทิพย์ นิลประพฤติ  นางสุทธิชา สุวรรณประสิทธิ์ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์  น.ส.ณัฐพร กิจเจริญ 
 น.ส.ศิริลักษณ์ อรรถศิริ  น.ส.สิรินันท ์ วงษ์ประเสริฐ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม  น.ส.ปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์ 
 น.ส.ชัญญ์ชนพร ทองขวัญ  นางอรทัย แสงสว่าง   
 น.ส.สมหญิง พุ่มภักดี 

   ทั้งนี้ขอให้คุณครู  เจ้าหน้าที่  และพ่ีเลี้ยง  ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ สามารถ  
ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ขอให้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
    ลงชื่อ…………………………………..……………………... 
                 (เซอร์ชอง บัปตีส  สุดประเสริฐ) 
                   อธิการิณี /รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอแซฟอุปถัมภ์ 
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ตำรำงเทียบ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (สพฐ.๒๕๕๔ สมศ.รอบ ๓ หลักสูตร ๖๐)  

กับมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. (๖ ส.ค. ๖๑) มำตรฐำน

กำรศึกษำฯ 
สถำนศึกษำ 

มำตรฐำนหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย 

๒๕๖๐ มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได ้  

มฐ.๑ มฐ.๑  มฐ.๒ 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้  มฐ.๒ มฐ.๓  มฐ.๔  มฐ.๕ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มฐ.๓ มฐ.๖  มฐ.๗  มฐ.๘ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได ้ 

มฐ.๔ มฐ.๙  มฐ.๑๐   
มฐ.๑๑ มฐ.๑๒   

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
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มำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. (๖ ส.ค. ๖๑) มำตรฐำน
กำรศึกษำฯ 
สถำนศึกษำ 

มำตรฐำนหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย 

๒๕๖๐ มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๗.๑  
๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๕.๘  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ ๕.๖,๖.๕ ๙.๒  
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๗.๕, ๙.๑  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์ 

๙.๑  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม มฐ.๘  
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
๓.๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  ๕.๒  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข  ๕.๓,๕.๘  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ๕.๔  

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕.๕ ๕.๖,๕.๑๐  

 

 

 

 

 ตำรำงแสดงผลงำนควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรครู และนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

แสดงรำยชื่อคุณครูที่ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อ  สกุล รางวัล ระดับ/
ประเภท 

หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ 

๑ นางสาวสุทธิมาลย์   เจริญผล จตุตถดิเรก
คุณาภรณ์ 

ประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี 

๒ นางพรรณทิพย์  รอดธานี ครูดีเด่น  โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 

๓ นางพอใจ        กิจเครือ ครูดีเด่น  ระดับ
สถานศึกษา 

ฝ่ายการศึกษาฯ 
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๔ นางสาวดุษดี    แจ่มทิม รอง
ชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง 

Best Practice เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๒ 

๕ นางวรวีร์    พลายละหาร รอง
ชนะเลิศ
อันดับสอง 

Best Practice เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต ๒ 

สรุปผลรำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำของนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลกำรแข่งขัน 
๑ ด.ญ.กรรณณิกา เสถียรวิทย ์

ด.ช.วรากรณ์ วิเรืองยอด 
ด.ญ.เอื้อสิริ บุญเย็น 

อ.๓ การแข่งขันประเภทปั้นดิน
น้ ามัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขต
พืน้ท่ีการศึกษาปฐมวัย
นครปฐม เขต ๒ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ รางวัลเหรียญทอง 

๒ ด.ญ.ภัทรภร จิตโอภาส 
ด.ญ.ภรภัทร เทพไพฑูรย ์
ด.ญ.นันท์นภสั   เวทีกูล 

อ๓ การแข่งขันประเภท ฉีก ตัด 
ปะกระดาษ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
๖๖ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ รางวัลเหรียญเงิน 

๓ ด.ญ บวรลักษณ์ จอมค าสิงห ์   อ.๑ การแข่งขันจักรยาน Cruzee 
Balance Bike ชิงแชมป์ 
ครั้งท่ี ๑๖ ณ ห้าง MBK 
Center 

๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙ 

รางวัล  “The MIDST 
Presented by MBK 
Center” 

  อ.๓ การแข่งว่ายน้ า กรรเชียง ๒๕
เมตร รุ่นอายุ ๕ ปี ในรายการ 
Sanvo Swimming Divition 
๒๐๑๖ จากสโมสรSprint 
Swimming Club  
 

มิถุนายน  ๒๕๕๙ รางวัลเหรียญเงิน   

  อ.๑ การแข่งขันจักรยาน  Balance 
Bike Thailand ๒๐๑๖ 
Presented by Health Expo  
สุขภาพความงาม Cruze-C  
Ages ๓.๑-๒.๙ years   

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ รางวัล  “GRANDPRIX ” 

๔ ด.ญ. อภิชญา  สุวรรณหงส ์ อ.๑ รายการ The Walk Balance 
Bike Racing ๑ by Tool 
Bike 
 ณ The Walk nawamin 

วันท่ี ๑๘ – ๑๙
มิถุนายน ๒๐๑๖ 

รางวัลชนะเลิศของ
ประเทศไทย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลกำรแข่งขัน 
๕ ด.ช.กิตติกวินทร์   นิลผ่องอ าไพ   อ.๑ หนูน้อยขวัญใจคุณแม ่  

งาน BIG MAMA  รักแม่จ๋า พา
แม่เที่ยว ณ เซ็นต์ทรลัพลาซ่า 
เวสต์เกต    

วันท่ี  ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙  

รางวัล แต่งกายยอดเยี่ยม
หนูน้อยขวัญใจคุณแม ่  

๖ ด.ญ.ปญุญนิชฎ ์ ชูรัตน์    อ.๒ การประกวด   บอกรักแม่ ให้
แม่รู้ว่าหนูรัก    I  love  my 
mom contest  ๒๐๑๖ .ณ   
วิคตอเรียการ์เด้นท์ เพชรเกษม 
 

วันท่ี ๑๔   สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รางวัลขวัญใจช่างภาพ   
รางวัลลูกกตัญญู  รางวลั
แม่ลูกสมัพันธ์ดีเด่น    
รางวัลขวัญใจน้องแก้มใส 

๗ ด.ญ.นิชาภัทร  สินภินันท์   อ.๑ การประกวด   บอกรักแม่ ให้
แม่รู้ว่าหนูรัก    I  love  my 
mom contest  ๒๐๑๖.ณ   
วิคตอเรียการ์เด้นท์ เพชรเกษม 
 

วันท่ี ๑๔    สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รางวัลบอกรักแมโ่ดนใจ   

๘ ด.ญ.ณัชชา   สินภินันท์    อ.๒ การประกวด   บอกรักแม่ ให้
แม่รู้ว่าหนูรัก    I  love  my 
mom contest  ๒๐๑๖.ณ   
วิคตอเรียการ์เด้นท์ เพชรเกษม 
 

วันท่ี ๑๔   สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รางวัลคณุลูกคนเก่ง   

 

ตำรำงแสดงผลงำนควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรครู และนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

รำยช่ือคุณครูที่ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ  สกุล รางวัล ระดับ/
ประเภท 

หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ 

๑ นางสาวกัลยกร  ทรัพย์ภิวัฒน์ ครูดีเด่น  โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 

๒ นางสาวสุนิษา    การะเวก ครูดีเด่น  สถานศึกษา ฝ่ายการศึกษาฯ 

๓ นางวรวีร์    พลายละหาร 

นาสาวดุษดี  แจ่มทิม 

นางสาวกัลยกร  ทรัย์ภิวัฒน์ 

นางสาวสุนิษา การะเวก 

ครูสถานศึกษาเอกชนดีเด่น 
(Opec teacher award 
๒๐๑๗ ) 

ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 

๔ นางวรวีร์  พลายละหาร 

นางสาวดุษดี  แจ่มทิม 

รางวัลร้อยปี  เกียรติบัตร การศึกษาเอกชน 
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นางพอใจ  กิจเครือ 

นางพรรณทิพย์ รอดธานี 

นางประภัสสร  ทิพย์ไสยาสน์ 

นางสุริน  เจริญแสง 

นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ 

ครูดี ศรีเอกชน 

๕ นางนงนุช สรวงสิงห์ โครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกียรติบัตร ฝ่ายการศึกษาฯ 

   

 

 สรุปผลรำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำของนักเรียน ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
๑ ด.ญ.ปรวีร์  หาทวี 

ด.ญ.อุนนดา  บุญนพ 
ด.ช.ธรรศ เสถียรสุวรรณ 

อ.๓ การแข่งขันประเภทปั้นดินน้ ามัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมวัย
นครปฐม เขต ๒ 
 
การแข่งขันประเภทปั้นดินน้ ามัน            
เขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมวัยนครปฐม 
เขต ๒ 
 
การแข่งขันปั้นดินน้ ามันระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 
 
การแข่งขันปั้นดินน้ ามันในงาน ๑๐๐ 
ปี สถานศึกษาเอกชน 

ชนะเลิศอันดับ ๑ 
 
 
 
 
เป็นตัวแทนเขตและจังหวัด 
 
 
 
รางวัลเหรียญทอง 
 
 
รองชนะเลิศอันดับสอง 
 

๒ ด.ญ.รจุิขยา  พาโฮม 
ด.ญ.ณัฐรดา  ตั้งคุรุสรณ ์
ด.ญ.พิชญธิดา  ผิวทอง 
 

อ.๓ การแข่งขันประเภท ฉีก ตัด ปะ
กระดาษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี ๖๗ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญเงิน 

๓ ด.ช.อภิสิทธ์ิ ตรีกาญจนานันท ์  การแข่งขันประเภท การพูด
ภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

๔ ด.ช.ธนเดช  เหล่าประเสริฐ  การแข่งขันวาดภาพระบายสี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาปฐมวัย
นครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
๕ ด.ญ อัญชิษฐา  นวมนาคะ (รวง

ข้าว) 
อ.๓ ร่วมแสดงบันทึกเทป MV บทเพลง

เพื่อพ่อ 
- 

   ประกวดแฟช่ันโชว์ TOP Model 
Thailand ๒๐๑๗  

รับรางวัลขวัญใจ Kid Model 
Thailand ภาคกลาง 

๖ ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เที่ยงพาน อ.๓ การประกวดอาชีพในฝัน ในชุด 
"แอร์โฮสเตส" ที่ซีคอนบางแค 

รางวัลชนะเลิศ 

   การประกวดซานต้า ซานตี้ ท่ี พา
ลาเดยีม ไอทีประตูน้ า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

   การประกวด ซานต้า ซานตี้ ที่เดอะท
รี บางบอน                                    

รางวัลชมเชย   

   การประกวด ซุปเปอรฮ์ีโร่ ที่ซีคอน
บางแค 

รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม 

   การประกวด ซานต้า ซานตี้ ที่ 
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๗ ด.ญ. ชาคริยา   ทิพย์ไสยาสน ์ อ.๓ การประกวด Cowboy Cowgirl ที่
สวนนงนุช พัทยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

๘ ด.ญ. นันท์นภสั   สิงห์โต   อ.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  และ
รางวัล Super Hero คนเก่ง 

 

   เดินแบบเปดิตัว แบรนด์ I rada's  
และเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์               
I rada's     

รางวัลชนะเลิศ  และรางวัลจิ๋วแตแ่จ๋ว 

   งานประกวดหนูน้อยลอยกระทง รับรางวัลชมเชย และรางวัลขวัญใจ
ช่างภาพ 

๙. ด.ญ.ปญุญนิชฎ์ ชูรัตน ์ อ.๓ ประกวด งานรักแมด่ั่งดวงใจ  
 
วิคตอเรีย-เพชรเกษม รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ๑ รุ่น ๐-๕ปี รางวัล
ชนะเลิศ แมลู่ก รักแมด่ั่งดวงใจ 

๑๐ ด.ญ.สมิตตานันท์  นราภักดีกุล อ.๓ การแข่งขันว่ายน้ า กรรเชียง ๒๕ 
เมตร และ ฟรสีไตส์  ๕๐ เมตร  ณ 
สถานศึกษาสหบ ารุง     

ได้รับรางวัล ๑ เหรยีญเงินและ ๒ 
เหรียญทองแดง 
 

   การแข่งขันว่ายน้ า ผีเสื้อ  ๕๐เมตร   
และเตะขาฟรสีไตล์ ๒๕ เมตร  ปีเสื้อ   
๒๕ เมตร  ณ สถานศึกษานาค
ประสิทธ์ิ 

ได้รับรางวัล ๑ เหรยีญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง 

   การแข่งขันว่ายน้ า เตะขาฟรีสไตล ์
๒๕ เมตร  ณ สโมสร อาปาก้า ราชบุรี 

ได้รับรางวัล๑ เหรยีญทอง และ๑ 
เหรียญทองแดง   

๑๑. ด.ญ.ปญัธิตา พืชจันทร์  
ด.ช. ณฐกฤต  เฟื่องบางหลวง  
ด.ช.วรากร สต็อคโฮลม์  
ด.ช.กิตติคณุ เลศิกิจศิริชัยกลุ 
 ด.ช. กฤษณะ มณโีชติ   

อ.๓ การแข่งขันวงเมโรเดียนระดับอนบุาล 
ของสมาคมเมโรเดียนแห่งประเทศ
ไทย 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยจาก
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จนัทร์ 
โอชา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
ด.ช.ศุภากร  บุญน้อม  
ด.ช.อภิสิทธ์ิ ตรีกาญจนานันท์  
ด.ช.ณัฐพัชร์ ยังปรางค์  
 ด.ญ.อภสิรา  เหมวิริยะ 
ด.ญ.ศรัญญา  การรุ่งเรือง 
ด.ญ. พริม นาสุรินทร์   
ด.ญ. แสงจรัส สวงรักษากุล  
ด.ญ.เมวิกรณ์  รอดปั้นเตชสีห์  
ด.ญ. ฐนัชชา   บุญวัฒโนทัย  
ด.ญ. ลภัสสินี  วารี  
ด.ญ. ปุญญนิชฎ์  ชูรัตน์  
ด.ญ. พัชรวรรณ  อังคณานุชาติ  
ด.ญ. รชยา    ทองบ่อ 
ด.ญ. พัชร์สติา  ฐิติธนภานุพงศ์  
ด.ญ. อารียา  แซ่จอง 
ด.ญ. กวิสรา  มุละชีวะ 
ด.ญ. นลินทิพย์  ยะแสง 
ด.ญ. พรประภา พุทธเจริญ 
ด.ญ. ธมลวรรรณ  ภูเ่ปี่ยมศักดิ์  
ด.ญ. นันท์นภสั  สิงโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงแสดงผลงำนควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรครู และนักเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
รำยช่ือคุณครูที่ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจ  ระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาล  ในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนระดับ
อนุบาล  ของสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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ที ่ ชื่อ  สกุล รางวัล ระดับ/ประเภท หน่วยงาน/องค์กรที่มอบ 
๑ นางพรรณทิพย์   รอดธานี จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๒ นางสาวฐานิฎฐ์     อินข า เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๓ นางสาวดุษดี   แจ่มทิม เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๔ นางนันทา          เสือยง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี 
๕ นางวรวีร์   พลายละหาร ผู้บริหารดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษา 
๖ นางสาวพรนภา  แสงแก้ว ครูดีเด่น  เกียรติบัตร ฝ่ายการศึกษา 
๗ นางสาวอภิชยา  พลเยี่ยม ครูดีเด่น  เกียรติบัตร ฝ่ายการศึกษา 
๘ นางนันทา  ลาอาภัย ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 
๙ นางทัชชญา  แช่มวงษ์ ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 
๑๐ นางสาวนันทวัน  บุญเรือง ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 
๑๑ นางสาวอภิชยา  พลเยี่ยม ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 
๑๒ นางณัฐวลี  เหมือนจันทร์เชย ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 
๑๓ นางสุวรรณา  ศรีจารุพฤกษ์ ครูดีศรีเอกชน ครูดีเด่น การศึกษาเอกชน 

   
สรุปผลรำงวัลที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำยนอกของนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
๑ ด.ช.ปกรร์  สุนทร 

ด.ญ.นันท์นภสั อัยยาพิสิฐ 
ด.ช.ภาคิน  ค าภา 

อ.๓ การแข่งขันประเภทปั้นดินน้ ามัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญเงิน 
 

๒ ด.ญ.อัยยร์ดา  โกสวัสดิ ์ อ.๓ การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

๓ ด.ญ.นุชวรา  ทองศรัจันทร ์
ด.ญ.สิริชญา  สรุิยะ 
ด.ญ.สริตา  กุลลิขิตกศุล 

อ.๓ การแข่งขันประเภท ฉีก ตัด ปะกระดาษ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

๔ ด.ช.ปัณณวัฒน์  กัลยาพิเชฏฐ ์ อ.๓ การแข่งขันประเภท การพูดภาษาอังกฤษ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 
 
“การประกวดแข่งขันทักษะนักเรยีนสถานศึกษา
เอกชน ภาคกลาง”  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Speech (หลักสุตร
สามัญ)ระดบัช้ันอนุบาล ๑-๓ 

รางวัลเหรียญทอง 
(เป็นตัวแทนกลุ่ม) 
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด
อันดับที๑่ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
๕ ด.ช.พัลลภ วงศ์ไวทยากูล อ.๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

๖ ด.ญ.พิมพ์ธชา  คูเจรญิทรัพย ์
ด.ญ.จารุกร  ยอดทอง 
ด.ญ.บวรลักษณ์  จอมค าสิงห ์
ด.ญ.ปณิตา  พืชจันทร ์
ด.ญ.วิชญาดา  นกเม้า 
ด.ญ.ญาณิศา  รัศมีโชติวัฒน ์
ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เที่ยงพาน 
ด.ญ.ชัชชญา  ภูมิชัยศร ี
ด.ญ.พรรธน์ชญมน  ศรีชัย 
ด.ญ.วณิชพร  เหมือนเสมียน 
ด.ญ.ดลชา  สิกาญจนกุล 
ด.ญ.เสลดาพร ก าปั่นเพชร 
ด.ญ.นิชาภัทร  สินภินันท์ 

อ. ๒-
๓ 

การแข่งขันกายบริหาร                      งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาปฐมวัยนครปฐม เขต ๒ 

รางวัลเหรียญทอง 
 

๗ ด.ญ.ธัยรัศมิ์  วัฒนภักดีพงศ ์
ด.ญ.ณภัทรารัตน์  หอมประเสริฐ 
ด.ญ.รรินดา  ศรีโปฎก 
ด.ญ.พีรดา  ชุนชาธาร 
ด.ญ.พรรณธดิา  แก้วสุนทรชัย 
ด.ญ.นุชวรา  ทองศรีจันทร ์
ด.ญ.อุษณิษา  สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
ด.ญ.ฐณิฌาน์  ค าพรธรบริวัฒน ์
ด.ญ.ณัฐนรี  สระทองวัน 
ด.ญ.พิชามญช์ุ  ท้วมแสง 

อ.๓ ร่วมแสดงในโอกาสวันแม่แห่งชาต ิ           ณ  
สถานีโทรทัศนส์ีกองทัพบกช่อง  ๗   

ร่วมแสดงออกอากาศกับช่อง 
๗ ส ี

๘ ด.ญ.ธัยรัศมิ์  วัฒนภักดีพงศ ์
ด.ญ.ณภัทรารัตน์  หอมประเสริฐ 
ด.ญ.รรินดา  ศรีโปฎก 
ด.ญ.พีรดา  ชุนชาธาร 
ด.ญ.พรรณธดิา  แก้วสุนทรชัย 
ด.ญ.นุชวรา  ทองศรีจันทร ์
ด.ญ.อุษณิษา  สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
ด.ญ.ฐณิฌาน์  ค าพรธรบริวัฒน ์
ด.ญ.ณัฐนรี  สระทองวัน 
ด.ญ.พิชามญช์ุ  ท้วมแสง 

อ.๓ การแสดงจินตลลีาในบทเพลงพระราชนิพนธ์  
“แม่ของแผ่นดิน ”  ที่ศูนย์การค้าเอ็กซ์เพรส
มอลล์ กาญจนาภเิษก 

รางวัลชมเชย 

๙ ด.ญ.พิมพ์ธชา  คูเจรญิทรัพย ์
ด.ญ.จารุกร  ยอดทอง 
ด.ญ.บวรลักษณ์  จอมค าสิงห ์
ด.ญ.ปณิตา  พืชจันทร ์
ด.ญ.วิชญาดา  นกเม้า 
ด.ญ.ญาณิศา  รัศมีโชติวัฒน ์

อ.๒-
๓ 

แข่งขันทีมเต้นแอโรบิค “ ในงานเด็กฟิต 
พิชิตฝัน” ที่บริโอ้ สายสี่ 

รางวัลชนะเลิศการแต่งกาย
ยอดเยี่ยม  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ประเภททีม (รุ่นอายุ 5 – 11ปี) 
 



 

57  

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รำยกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน 
ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เที่ยงพาน 
ด.ญ.ชัชชญา  ภูมิชัยศร ี
ด.ญ.พรรธน์ชญมน  ศรีชัย 
ด.ญ.วณิชพร  เหมือนเสมียน 
ด.ญ.ดลชา  สิกาญจนกุล 
ด.ญ.เสลดาพร ก าปั่นเพชร 
ด.ญ.นิชาภัทร  สินภินันท์ 

๑๐ ด.ญ.พัทธ์ธีรา เที่ยงพาน อ.๓ การประกวดเต้นประกอบเพลงประเภท
เดี่ยว  
การประกวดประเภททีม ในงาน สายย่อ 
& Dance Season ๓ ณ สวนสนุก  
YOYO LAND 
 
งาน YOU CAN BE ANYTHING BARBIE  
ณ  ศูนย์การค้าบริโอ้ 
 
 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง 
 
 
ชนะเลิศ 

๑๑ ด.ญ.ณภัทรารัตน์ หอมประเสริฐ อ.๓ งาน YOU CAN BE ANYTHING BARBIE  
ณ  ศูนย์การค้าบริโอ้ 

รองชนะชนะเลิศอันดับ
สอง 

๑๒ ด.ช.ปกรณ์พัฒน์ พุทธกมลศิริ อ.๓ รางวัล ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง 
 
 
รางวัล ๑ เหรียญทอง  ๑ เหรียญ เงิน 

การแข่งขันว่ายน้ าในงาน 
ภาณุรังษีสวิมม่ิงคัพ ต้าน
ยาเสพติด  ครั้งที่ ๒๔ 
 
การแข่งขันว่ายน้ าในงาน 
อบจ.NONTHABURI  
SWIMMING CUP  ๒๐๑๘ 
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สรุปจ ำนวนกำรเข้ำรับกำรอบรมของบุคลำกรครู 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๑ 

 
 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม
เฉลี่ย/ปี 

สรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรม 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

๓๘ ๓๗ ๘๓ 
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ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๑

สรุปชั่วโมงกำรอบรม / สัมมนำ  ปี  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
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          ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ -๒๕๖๑  บุคลากรครู  แผนกอนุบาล  ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา  เฉลี่ยตามตาราง
ที่ปรากฏ  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาก าหนดไว้ ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโดย
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวข้อเรื่องต่างๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้และมีการพัฒนา
ตนเอง  พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ลงสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 


