
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

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

จังหวัดนครปฐม   

รหัสสถำนศึกษำ  ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

 

ค ำน ำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ  

๒  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

สำรบัญ 

                                     หนำ้ 
 

ค ำน ำ  
สำรบัญ             

ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหำร 
 ตอนที่  ๑   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๑ 
 ตอนที่  ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง     ๒ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำน 
 ๑.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑๐ 
 ๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๑๖ 
 ๓.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   ๒๐ 
 ๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      ๓๓ 
 ๕.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice)    ๓๕ 
 ๖.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ       ๓๗ 
 ๗.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา    ๔๓ 
 ๘.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก     ๔๓ 
ส่วนที่ ๓ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ      
 ๑.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน       ๔๔ 
 ๒.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๘๐ 
 ๓.  จุดเด่น          ๘๒ 
 ๔.  จุดควรพัฒนา         ๘๒ 
 ๕.  แนวทางการพัฒนา        ๘๖ 
 ๖.  ความต้องการช่วยเหลือ       ๘๖ 
 ๗.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา        ๘๖ 
 
 
 



 

 
 
 
 
ภำคผนวก             

๑. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๕. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ ๒ –รอบ๔) 
๖. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
  

 ชื่อโรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัส ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

      ที่ตั้ง  : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์  ๗๓๑๑๐ 

 เนื้อที ่:  ๔๓๕  ไร่  ๑ งาน ๑๗.๑  ตารางวา  

สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการ  จังหวัดนครปฐม 

 โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 

เว็บไซต์  :  www. Joseph.ac.th  e-mail : Joseph.upathamschool@gmail.com    

 ได้รับอนุญำตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 

      เปิดสอนระดับช้ัน : เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

จ ำนวนนักเรียน ๔,๙๓๓ คน  

จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียน ๓๖๒ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่  ๒ กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

 ๑) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

 ๒)   หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก     
   ๑.๑  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 
          สถานศึกษาจัดกิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีสุขนิสัยที่ดี   สามารถ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว   และประสานสัมพันธ์กันดี   มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  
ของเด็กเป็นประจ าทุกเดือน   จัดท าบันทึกการตรวจสุขอนามัย  สุขนิสัยของเด็กเป็นรายบุคคล ครูดูแลให้เด็กรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ดื่มนมเป็นประจ า  ดื่มน้ าสะอาด  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วม พักผ่อนเป็นเวลา  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปลอดภัย มี
ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้มือและตาได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี  โดยเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การเล่น
เครื่องเล่นสนาม  การเล่นน้ า  เล่นทราย  มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมเสริม
พัฒนาการ  จัดให้เด็กได้เล่น  ออกก าลังกายผ่านสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย  เป็นประจ าทุกสัปดาห์  กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ ที่ส่งเสริมการเต้นประกอบเพลง  ให้เด็กได้มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและช่วยกระตุ้นให้
เด็กท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ได้ออกก าลังกายเพ่ือสลายไขมันส่วนเกิน  มีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น  และโครงการกีฬาสี  ที่จัดเป็นกิจกรรม เกมการละเล่น  อย่างหลากหลายให้
เด็กได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   มีการประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ ๙๔.๘๒   
   ๑.๒  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำงอำรมณ์    
          สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี  รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ   
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย  และสถานการณ์รอบตัว  มีความซื่อสัตย์ รู้จักน าสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองมาคืนเจ้าของ  มีจิตใจดี   เมตตากรุณา
ต่อผู้อ่ืน และมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของต่างๆให้กับผู้อ่ืนเสมอ  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผ่าน
กิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมดนตรี ที่ส่งเสริมสุนทรียภาพการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีดีให้กับเด็ก กิจกรรมยุวชนน้อย ที่ส่งเสริมในเรื่องความมีน้ าใจ  รู้จักการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า  กิจกรรม
เยี่ยมบ้านสานรัก  ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความเมตตากรุณา  รู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น  
 



 

 
 
 
 
และครูเป็นผู้คอยดูแลปลูกฝังให้เด็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  ภาค
เรียนละ  ๒  ครั้ง   ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๖.๔๐ 
   ๑.๓  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม   
          สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคม   มีทักษะชีวิต  ปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน   เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย การใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม  การเก็บ
ของเล่นของใช้ส่วนตน  รู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัด  ฝึกให้เด็กช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  ทิ้งขยะให้ถูกที่ 
และปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม  ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  การทักทายผู้ใหญ่ใน
ชีวิตประจ าวันของเด็ก  เรียนรู้การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงต่างๆได้ดี มีการ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ส่งผลให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๙๗.๙๙ 
   ๑.๔  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน  และแสวงหำควำมรู้ได้   
           สถานศึกษา  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  โดยใช้ภาษาในการ
สื่อสารผ่านกิจกรรมประจ าวัน  การพูดคุยสนทนาร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเด็กกับเด็ก  เด็กกับครู 
การเล่าเรื่องราว   นิทาน  การขีดเขียนภาษาโดยธรรมชาติ  ใช้เกมการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดรวบยอดของเด็ก  
ส่งผลให้เด็กมีทักษะในการสังเกต  รู้จักการเปรียบเทียบ   มีความคิดเชิงเหตุผล  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตาม
วัย   จัดกิจกรรมศิลปะ  และกิจกรรมเคลื่อนไหว  ให้เด็กได้ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารความคิด 
และความรู้สึกของเด็กออกมาอย่างหลากหลายและแปลกใหม่  จัดโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงในการ
แสวงหาความรู้  ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง  เป็นต้นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach)  และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้  อย่างสม่ าเสมอ  ครูผู้สอน
ประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๙๐.๓๖ 
          จากการประเมินพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  ของเด็กรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  และย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา  ๓  ปี พบว่า  เด็กมีพัฒนาการสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา  มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)   แผนปฏิบัติการประจ าปี   หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน
แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก  การวัดส่วนสูง  แบบบันทึกสุขอนามัย  สุขนิสัย  และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
                
 
 



 

 
 
 
 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง  ๔  ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
          สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ทุกปีการศึกษา  มีกระบวนการ
จัดท าหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  การก ากับติดตาม  และการประเมินหลักสูตร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน  โดยแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Kindergarten Intensive English Couse (KIEC)  และ
หลักสูตร Kindergarten  Extra  English Couse (KEEC)  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย อาทิเช่น การสอนแบบบูรณาการ   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น  การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  การจัดการเรียนการสอนแบบ JS Story Kids  เป็นต้น มี
หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๒)   แผนปฏิบัติการประจ าปี   หลักสูตรสถานศึกษา  และแบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
          สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  ในอัตราส่วนครู : เด็ก ๑:๑๕   
ทุกห้องเรียนจะมี  ครู ๑  คน และพ่ีเลี้ยง  ๑ คน  รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน   โดยครูประจ าชั้น เป็นผู้ท าหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก คอยดูแลพฤติกรรม ส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์อย่าง
หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ครูจัดให้  และครูพ่ีเลี้ยงช่วยดูแลอ านวยความสะดวก  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง ได้แก่ แผนงาน
พัฒนาบุคลากร  คู่มือบุคลากร  และค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
          สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆ
โดยส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  ตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าคนละ ๕๐ ชั่วโมงต่อปีศึกษา บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา
ถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครูในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  มีกระบวนการติดตามการน าความรู้ของครูลงสู่เด็กใน
ห้องเรียน  ผ่านกระบวนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแบบเป็นทางการ  อย่างน้อย  ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  และการนิเทศแบบไม่เป็นทางอย่างสม่ าเสมอโดยฝ่ายบริหารของสถานศึกษา  มีหลักฐานสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)   แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  แผนงานพัฒนาบุคลากร   แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แบบรายงานการอบรม  แบบบันทึกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้( KM ) 
 
 
 



 

 
 
 
    
   ๒.๔  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
          สถานศึกษามีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  ในห้องเรียนมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก  มีมุมการเรียนรู้ จ านวน ๕ มุม เด็กได้
เรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  การจัดบรรยากาศ
ในห้องเรียน  มีการน าผลงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเด็ก  มาใช้ตกแต่งห้องเรียนให้มีความสวยงาม  
สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และเด็กเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง มีสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก   มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  งานจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน  งานอาคารสถานที่   แบบบันทึกการเข้าใช้มุมเสรี แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ         แบบบันทึก
การรับสื่ออุปกรณ์ของเล่น สภาพแวดล้อมจริงภายในและภายนอกห้องเรียน 
   ๒.๕  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
          สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก  และครู เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  มีการ
ให้บริการข้อมูลกับบุคลากรด้านต่างๆโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการค้นหา เช่น  ข้อมูลด้านบุคลากร 
งานวิชาการ  งานประเมินพัฒนาการ  งานเผยแพร่ผลงาน และงานมาตรฐาน เป็นต้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ 
ให้กับเด็ก  ทุกห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ โทรทัศน์  สัญญาณ WIFI  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กและครูอย่างพอเพียง เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีสื่อ IPAD  TABLET  อย่างเหมาะสมกับวัย  มีห้องสมุดส าหรับให้เด็กได้เรียนรู้และค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง  ผ่านหนังสือที่หลากหลาย  คอมพิวเตอร์ IPAD  และมุมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  ในส่วน
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี  ผ่านกิจกรรมน าใช้เทคโนโลยี  เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  มี
หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์  บันทึก
การเข้าใช้ห้องสมุด   และกิจกรรมน าใช้เทคโนโลยี   
   ๒.๖  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

       สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะยาว ๕ ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA สามารถตรวจสอบคุณภาพได้  การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบคุณภาพ  ISO 
๙๐๐๑:๒๐๑๕ การบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา  
 
 



 

 
 
 
 
ระบบนิเทศภายใน การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง        มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)  แผนปฏิบัติการประจ าปี   แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
  ๓.๑  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
         สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา โดย
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ และบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔  ด้าน 
อย่างสมดุล  มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม  ไม่เน้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  และอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา  
แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน  แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก  และสมุด
รายงานประจ าตัวนักเรียน 
  ๓.๒  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
         ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และจบการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยตรง  มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๕  ปี  ขึ้นไป  โดยครูจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย  เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากการเล่นรวมกับเพ่ือน การเล่นกับสื่ออุปกรณ์  การทดลอง 
การสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์  มีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเอง     โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีหลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่  ประวัติบุคลากร  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  บันทึกการเข้าเล่นมุมเสรี  แผนงาน
นิเทศการเรียนการสอน และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  ๓.๓  จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
         สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก จัดบอร์ดผลงานเด็ก โดยครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศภายในห้องเรียน ร่วมตกแต่งห้องเรียน  ร่วมดูแลรักษาความสะอาด ช่วยจัดเก็บของเล่นของใช้ในห้องเรียนให้
เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  สวยงาม  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความสนใจของเด็ก   
 
 



 

 
 
 
 
เช่น  คอมพิวเตอร์  Cubetto  Tablet  เกมการศึกษา  ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน  และน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เด็กอย่างเหมาะสมกับวัย  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่    งานจัดบรรยากาศในห้องเรียน  
แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และแบบบันทึกการผลิตสื่อการสอน
ของครู 
  ๓.๔  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง  และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำร
จัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
                 สถานศึกษาก าหนดให้ครูปฐมวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่าน
การเล่น  การลงมือปฏิบัติ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากผลงานของเด็กเอง ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  โดยประเมินจากสภาพจริงที่เด็กสามารถ
ปฏิบัติได้  และประเมินจากผลงานของเด็กรายบุคคล ( Portfolio )โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง พร้อมน าผล
การประเมิน  มาพัฒนาการจัดประสบการณ์หรือจัดท างานวิจัย  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  ประวัติบุคลากร   แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลัง
สอน   แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  Portfolio ของเด็ก  และงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูที่น ามาจากสภาพปัญหาที่พบในการจัดประสบการณ์ของครูกับเด็ก 
 ๓)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึน้กว่ำเดิม  ๑  ระดับ 
                 ๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑  :  เรื่อง  การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิค  รัก  รับใช้ และแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส 
                 ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ :  เรื่อง  การจัดการศึกษาโดยน้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 
๑๐ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
  ๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓ :  เรื่อง  การเปิดโอกาสให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเด็ก  เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
                 ๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔ :  เรื่อง   การพัฒนาบุคลากรครู  ให้มีความรู้  ความสามารถสอดคล้องกับ
ตามสภาพสังคมปัจจุบัน  และน าความรู้มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 ๓.๕  แผนปฏิบัติงานที่ ๕ :   เรื่อง  การสนับสนุนให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เน้นการ
สร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดกับเด็ก  โดยเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมให้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 
 
 



 

 
 
 
 
 ๔)  นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี 
  ๔.๑  ด้านผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ( Project  Apporach)  
  ๔.๒  ด้านผู้เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JS Story Kids  
  ๔.๓  ด้านผู้เรียน  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและวรรณกรรมเป็นฐาน 
 ๕. ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

 ๕.๑  ด้านผู้เรียน  สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบมี
เหตุผล  รู้จักการสังเกต ศึกษาค้นคว้า หาค าตอบ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการทดลองตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  และสถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ครบทั้ง ๓ ระยะ  

 ๕.๒  ด้านผู้เรียน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กผ่าน 
กิจกรรม English is fun   กิจกรรม English Day Camp  กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน  เพ่ือให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านภาษาอย่างสม่ าเสมอ และเด็กได้รับรางวัลการพูดภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 
  ๕.๓  ด้านผู้เรียน  เด็กมีทักษะในด้านการใช้ภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างเหมาะสมกับวัย  สามารถสื่อสารและถ่ายทอดประสบการณ์ทางภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี 

 ๕.๔  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย  จากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างด ี  

 ๕.๕  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การอบรมออนไลน์  ของฝ่ายการศึกษาฯ  ร่วมกับ  
สสวท.  ในการจัดการอบรมหลักสูตร STEM   ให้กับครูปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  

 ๕.๖  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง  และชุมชน ได้แก่ หลักสูตร KEEC  และหลักสูตร KIEC มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๖) โรงเรียนได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้  
 ๖.๑ สถานศึกษาเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) ของฝ่ายการศึกษาฯ  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
 ๖.๒ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
 
 



 

 
 
 
 
 
 ๖.๓ สถานศึกษาเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)  บน website ของ
โรงเรียน 

                ล ง น า ม ผู้อ านวยการโรงเรียน                                                      
                (บาทหลวงสุชาติ   อุดมสิทธิพัฒนา) 
                                                                  วันที่  ๓๑   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐำน 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐำน 
  ๑.๑ ชื่อสถำนศึกษำ : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  รหัส ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

       ที่ตั้ง  : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ 

 สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 

 เว็บไซต์ : www. Joseph.ac.th   e-mail  : Joseph.upathamschool@gmail.com    

  ได้รับอนุญำตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 

        เปิดสอนระดับช้ัน : เตรียมอนุบาล -  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  จ ำนวนนักเรียน ๔,๙๓๓ คน     
 จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียน ๓๖๒ คน  

 ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
     นิติบุคคล 

  ประเภทโรงเรียน 

สามัญศึกษา 
สามัญปกติ 

               กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     ปกติ  (สามัญศึกษา) 

  English  Program ได้รับอนุญาตเมื่อ   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๖ 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

   ๑.๒ จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 

ระดับท่ีเปิดสอน 

จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนผู้เรียนปกติ  
จ ำนวนผู้เรียนที่มี

ควำมต้องกำรพิเศษ รวมจ ำนวน

ผู้เรียน ห้องเรียน

ปกต ิ

ห้องเรียน EP 
ชำย หญิง ชำย หญิง 

ระดับก่อนประถมศกึษำ     ๓ ๐ ๔๙ ๓๙ ๐ ๐ ๘๘ 

อนุบาลปีท่ี  ๑ ๔ ๒ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑ ๑ ๒๐๗ 

อนุบาลปีท่ี  ๒ ๗ ๒ ๑๔๓ ๑๑๕ ๕ ๑ ๒๖๔ 

อนุบาลปีท่ี  ๓ ๖ ๒ ๑๓๐ ๙๓ ๑ ๐ ๒๒๔ 

รวม ๒๐ ๖ ๔๒๒ ๓๕๒ ๗ ๒ ๗๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
   ๑.๓ จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๑๓.๑ สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครู

ประจ ำ 

จ ำนวนครู

ผู้ช่วย 

รวม จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 

(ครูบรรจุ) (ครูไม่ได้บรรจุ) ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 

๕ - ๕ - - - ๕ - ๕ 

- ผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต
และผูจ้ัดการ 

๑ - ๑ - - - ๑ - ๑ 

- ผู้อ านวยการ ๑ - ๑ - - - ๑ - ๑ 

๒. ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำร 

๑๑ - ๑๑ - ๒ ๑ ๘ - ๑๑ 

๓. ผู้สอนกำรศึกษำ

ปฐมวัย 

๓๖ - ๓๖ - ๓๓ - ๓ - ๓๖ 

- ครูต่างชาต ิ - ๑๑ ๑๑ - ๑๑ - - - ๑๑ 

- เจ้าหน้าท่ี  ๑ - ๑ - ๑  - - ๑ 

- พี่เลี้ยง - ๒๙ ๒๙ ๒๓ ๖  - - ๒๙ 

รวม ๕๓ ๔๐ ๙๓ ๒๓ ๕๓ ๑ ๑๖  ๙๓ 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    ๑๕ :  ๑ 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ๓๐ :  ๑ 

   มีจ านวนครูครบชั้น   ครบชั้น   ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ 
   ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์   เท่ากับ  ๒๕ : ๑  
 
 



 

 
 
 
 
  ๑.๓.๒  สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย ๓๕ ๑ - - - - 

รวม ๓๕ ๑ - - - - 

 

๑.๔  ข้อมูลทรัพยำกร ( ปฐมวัย) 

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 

๑.อาคารเรียน ม ี มีอาคารเรียนอนุบาล จ านวน ๑ อาคารเรียน ได้แก่ อาคารคาเบรียล  

๒.ห้องเรียน ม ี มีห้องเรียนจ านวน ๒๗  ห้องเรยีน  มีขนาด  ๘*๘ เมตร  ใน

ห้องเรียนประกอบด้วย โต๊ะเรียน เก้าอี้นั่ง โทรทัศน์  บอร์ดการ

เรียนรู้  บอรด์ผลงานเด็ก ป้ายนิเทศ  ตู้เก็บของใช้ส่วนของครู  และ 

เด็ก มุมประสบการณ์ จ านวน ๕  มุม 

๓.อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม ม ี -อาคารอเนกประสงค์เป็นลานท่ีใช้จัดกิจกรรมในร่ม  บรรจุเด็กได้

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน  มีเวทีใหเ้ดก็แสดงศักยภาพได้                    

-ห้องประชุม อยู่ในอาคารอนุบาล บรรจุเด็กได้ประมาณ ๑๐๐ คน มี

อุปกรณ์เทคโนโลยีครบ ใช้ในการจัดกิจกรรมกลุม่ของเด็กปฐมวัย

เป็นระดับชั้น 

๔.ห้องสมดุ ม ี ใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้กับเด็ก จัดแบ่ง

เป็นมุมการเรยีนรู้  ได้แก่ มุมหนังสือ EF  มุมภาษาอังกฤษ  มุม

เทคโนโลยี (Touch screen) มุมการทดลอง (STEM ) มุม IPAD มุม

หนังสือท่ัวไป  และมจี านวนหนังสอืประมาณ  ๘๐๐ -๑,๐๐๐  เล่ม 

 
 
 



 

 
 
 
 

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 

๕.ห้องพยาบาล ม ี ประกอบด้วยเตียงนอน ๓ เตียง เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ส าหรับการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

๖.ห้องคอมพิวเตอร ์ ม ี ประกอบด้วยโต๊ะเรียนเป็นกลุม่ ๔ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐ เครื่อง  รวมมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

๔๐ เครื่อง  มีจอActiveboard  ส าหรับให้ครผูู้สอนจดักิจกรรม

ให้กับเด็ก มีหูฟังครบทุกเครื่อง มีบอร์ดส าหรับตดิผลงานที่เกิดจาก

การเรยีนรู้ของเด็ก 

๗.ห้องดนตรี  ม ี ประกอบด้วยเครื่องดนตรีคีย์บอรด์ จ านวน ๔๐ เครื่อง  เครื่องดนตรี

เมโลเดียน จ านวน ๔๐ เครื่อง กลอง ฉาบ อังกะลุง เครื่องขยาย

เสียง  บอร์ดผลงานเด็ก ป้ายนิเทศ 

๘.สนามกีฬา ม ี มีสนามเด็กเล่น  สนามทราย  สนามหญ้า  และลานอเนกประสงค์

ส าหรับใหเ้ด็กเล่นกีฬา  หรือท ากิจกรรมในรม่   

๙.สื่อการเรยีนการสอน ม ี มีสื่อของจริง  เช่น ต้นไม้  ผลไม้  อุปกรณ์เครื่องใช้ตามมุมการ

เรียนรู้  แหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  สื่อจ าลอง เช่น ผลไม้

จ าลอง  โมเดล  และสื่อสญัลักษณ ์ เช่น บัตรภาพ  เกมการศึกษา  

เป็นต้น 

๑๐.อื่นๆ ม ี มีสระว่ายน้ า  ส าหรับจดักิจกรรมการเรยีนการสอนว่ายน้ า  ห้อง
ประกอบอาหาร(Cooking) ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนเลโก้ 
ห้องนาฏศิลป์ ฯลฯ 

 
๑.๕  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม  

  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิค มีพ้ืนที่โดยรอบติดกับจังหวัดกรุงเทพ และ
สมุทรสาคร  ด้านหน้าตั้งอยู่แนวถนนเพชรเกษม  ด้านข้างติดชุมชนหมอศรี  บริเวณโดยรอบมีแหล่งเรียนรู้  เช่น 
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้  สามพราน  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  วัดไร่ขิง สุสานศานติคาม  เป็นต้น  
อาชีพในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจส่วนตัว   
 
 



 

 
 
 
 
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ปานกลาง - ดี  ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลาน 
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี และมีความสนใจในเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก 

๑.๖  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยใน/นอกโรงเรียน  
  แหล่งการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ได้แก่  ห้องสมุด  มี
หนังสือหลากหลายประเภท  ห้องเรียนเลโก้  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องประกอบอาหาร  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  
(English Room) ห้องดนตรี (คีย์บอร์ด)  ห้องนาฏศิลป์   ห้องเสริมพัฒนาการ  มีมุมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ๕ 
มุม ได้แก่  มุมบทบาทสมมติ  มุมบล็อก  มุมประสาทสัมผัส  มุมหนังสือ  และมุมวิทยาศาสตร์   มีมุมอ่านส าหรับ
เด็กและผู้ปกครองด้านหน้าอาคารเรียน  มุมธรรมชาติ  มุมอาเซียน มุมเล่น  มุมการเรียนรู้เกี่ยวกับค าขวัญประจ า
จังหวัด  และค่านิยม ๑๒ ประการ ฯลฯ  
  แหล่งการเรียนรู้ภายนอกอาคารเรียน  ที่เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   ได้แก่  โรงอาหารของโรงเรียน  
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  สุสานศานติคาม  กรงกระต่าย  บ่อเต่า  สวนกล้วยไม้  อาชีพต่างๆในชุมชนหมอศรี   
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน    สวนสามพราน  อ าเภอสามพราน  โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน  
องค์พระปฐมเจดีย์  พุทธมณฑล  คิดซาเนียร์  และSuperpark  Thailand   

๑.๗  ผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  (รอบท่ีสำม) 
  ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  สมศ.เสนอแนะ  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดน้ าหนักเด็กเป็นรายบุคคล  และราย
กลุ่ม  โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการควบคุมอาหาร  จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย  อาทิ  แอโรบิก
เพ่ือสุขภาพ   จากข้อเสนอแนะของ สมศ. โรงเรียนได้ด าเนินการ จัดกิจกรรมลดน้ าหนักให้กับเด็กเป็นรายบุคคล  
โดยดูแลในเรื่องการรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย  ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการช่วยดูแลควบคุมอาหาร
ของเด็กเมื่ออยู่บ้าน  ในส่วนรายกลุ่ม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกายบริหารยามเช้า  กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพให้
เด็กทุกคนได้ออกก าลังกายร่วมกัน  ประสานโรงพยาบาลวิชัยเวชมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

๒.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สมศ.เสนอแนะ  ให้สถานศึกษาควรขยายห้องเรียนเพ่ิม  เพ่ือให้สัดส่วนจ านวนเด็กต่อครูเป็นไป
ตามเกณฑ์  จากข้อเสนอแนะของ สมศ.  โรงเรียนได้ด าเนินการ  ปรับจ านวนเด็ก  ต่อ ครู  ให้มีอัตราส่วนที่
เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในอัตราส่วน ครู : เด็ก  ๑: 
๑๕  โดยในห้องเรียนมีเด็ก  จ านวนเฉลี่ย ๓๐ คน มีครูประจ าชั้น และครูพี่เลี้ยง ประจ าห้องเรียนละ ๒ - ๓ คน  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
๒.ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปรัชญา ORA ET LABORA  จงอธิษฐานและลงมือท างาน 

คติพจน ์ เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ “โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก  บริหารด้วยระบบบริหาร

คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณของความเป็นครู 

ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี    มีทักษะ

ทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ ด้ำนผู้เรียน : ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีความเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยีในการ

ค้นคว้า  เพื่อสร้างนวัตกรรม คิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดเชิงวิพากษ์  

เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี  มีทักษะการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เหมาะสมกับ

ความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี  ๒๑  

ด้ำนครูและบุคลำกร  : ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดการ

เรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร  เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีจรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณของความเป็นครู  และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสม

ของสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน 

ด้ำนสถำนศึกษำ : ๑. ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารงานคุณภาพโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล  เน้นความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วม  ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  

จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อให้เยาวชน

ชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก  พร้อมทั้งมี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียน

และความต้องการของชุมชน  มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

 



 

 
 
 
 

พันธกิจ รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่นๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการ

เป็นพลเมืองโลก 

เป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนด  โดยปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมีเป้าหมายในการ

ด าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรม      ร้อยละ ๙๕ 

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ด้ำนผู้เรียน    

๑. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมทางคริสต์ศาสนา  และทาง

ศาสนาท่ีตนเองนับถือ  และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง  รู้จักรักและรับใช้  มีทักษะชีวิต  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร  และใช้

เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 

๔.  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับเข้าสู่การ

แข่ งขันทั้ งภายในประเทศ  และต่ างประเทศ  ตลอดจนสามารถศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาได้ 

๕.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร  รักการอ่าน  การแสวงหา

ความรู้ตลอดชีวิต 

๖.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  

และรักษศ์ิลปวัฒนธรรมไทย 

ด้ำนครู  

๑.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัตติรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา ส่งเสริมขวัญและ

ก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน 

๓.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก 

๔.  พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ  ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม

ศักยภาพ 

 
 
 



 

 
 
 
 

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ๕.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  ที่บูรณาการความเช่ือ  วัฒนธรรม  และชีวิตตาม

คุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

๖.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ด้ำนโรงเรียน 

๑. บริหารด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณธรรมจริยธรรม  ความ

คุ้มค่า  นิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม  มีการนิเทศ  ก ากับ  

ติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

๒.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก  ที่มีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผล 

๓.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตรที่

เข้มข้น  เหมาะสมกับผู้เรียน  และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

๔.  จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  รัก  รับใช้  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง   

๕.  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   และปรับปรุง

สาธารณูปโภคให้เพียงพอ  และเป็นระบบ  อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  มีความสะอาด  

ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๖.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๗.  สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม  เทคโนโลยี  ที่หลากหลาย

และทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการและการพัฒนา

องค์กร 

๘.  พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และมีมาตรฐาน  ท้ังด้านระบบบริหาร  การจัดการศึกษา  

บุคลากร (ISO ๙๐๐๑)  อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม(ISO ๑๔๐๐๑)  

๙.  พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่นๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการเป็น

พลเมืองโลก 

๑๐.  จัดการเรียนการสอนให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียก  และมีความสนใจจะ

เป็นนักบวช  ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของ
นักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็น
อย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแล
ของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่าพระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้น
คุณค่าพระวรสารจากช่ือของ ท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
  J  = Justice   = ความยุติธรรม 
  O = Obedience = ความเชื่อฟัง 
  S = Silence   = ความเงียบ สงบ 
  E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
  P = Prudence             = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
  H = Humility   = ความสุภาพ 
       = Honesty             = ความซื่อสัตย์ 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ “คนดีศรียอแซฟ” 

อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาล  “ HAPPY ” หมายถึง  มีความสุข   คือการเรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง  ผ่านประสบการณ์จากการเล่น  เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมาย  

ดังนี ้      

            H  = Healthy   = สุขภาพดี 

           A  = Activity   = มีกิจกรรมน าความรู้ 

           P  = Preparation  = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 

           P  = Play   = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์        

           Y  = (all by) yourself  = บนพ้ืนฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
๓. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึก

ษาธิการ 

ระดับปฐมวัย      

กลยุทธ์ 

ที่ ๑ 

 

๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้เรยีน  เป็นผู้มคีุณธรรม   จรยิธรรม ตาม

หลักธรรมครสิต์ศาสนา หรือศาสนาที่

ตนเองนับถือ  

- แผนงานประเมินพัฒนาการ(ด้านสังคม) 

- แผนงานระเบียบวินยัและพฤติกรรมเด็ก 

- กิจกรรมวันส าคัญ    (วันไหว้ครู วันแม่ 

วันพ่อ) 

๙๕ ๙๖.๒๓ 

 

 

 
 

๑.๓ ๓ ๑ 

๑.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้เรยีนปฏิบัตศิาสนกิจสัมพันธ์และน า

หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจ าวัน 

- แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- โครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความด ี

๙๕ ๙๗.๗๙ ๑.๒  

๑.๓ 

๓ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึก

ษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๒ 

๒.๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ร้อยละ ๙๐ของ

ผู้เรยีน  มีระเบียบวินัย  มีความรบัผิดชอบ  

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม  

เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- แผนงานระเบียบวินยัและพฤติกรรมเด็ก- 

- งานทุนประพฤติด ี

- แผนงานประเมินพัฒนาการ(ด้านสังคม)    

๙๕ ๙๘.๖๙ ๑.๒ ๓ ๑ 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ของ

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิกเป็นผู้มคีวามซือ่ตรง   

ซื่อสัตย์   รู้จักรักและรับใช้  

-  แผนงานส่งเสริมอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 
- แผนงานประเมินพัฒนาการด้านสงัคม  
- งานวันส าคัญทางศาสนา 
- งานพิทักษ์ความสะอาด 
- โครงการแบ่งรักปันน้ าใจ 
- โครงการเมลด็พันธ์ุแห่งความดี  

๙๕ ๙๗.๕๖ ๑.๒ ๓ ๑ 

๒.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- แผนงานประเมินพัฒนาการนักเรียน 

๙๕ ๙๕.๖๐ ๑๑ -

๑.๔ 

๓ ๑ 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึก

ษาธิการ 

 - งานอนามัยดีมีสุข 

- กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 

- กิจกรรมจติรกรน้อย  
- กิจกรรม English is fun 

โครงการกีฬาส ี

     

กลยุทธ์ 

ที่ ๓ 

๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ

ผู้เรยีนสามารถเป็นผู้น าดา้นวิชาการทุก

กลุ่มสาระ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไม่

น้อยกว่า ๓.๐๐   และมผีลงานเผยแพร่

เป็นที่ยอมรับ 

-  งานประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น  
-  งานรอยต่ออนุบาล ๓ กับประถมปีที่ ๑ 

๙๕ ๙๖.๗๔ ๑.๑-

๑.๔ 

๓ ๑ 

 ๓.๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้เรยีนมีความสามารถใช้ภาษาเพือ่การ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- งานประเมินพัฒนาการ(ผลการประเมิน
พัฒนาการด้านสติปัญญา)  

- กิจกรรมคดัลายมือ 
- กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย   
โครงการหนูน้อยรักภาษา   

๙๕ ๙๕.๖๙ ๑.๔ ๓ ๑ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

 ๓.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

และสามารถเลือกใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสร้างผลงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

-กิจกรรมหนูน้อย IT 

-กิจกรรมเรียนรู้  ICT 

๙๕ ๙๗.๐๘ ๑.๔ ๓ ๑ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๔ 

๔.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเองได้เตม็ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมีผลงานและ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ    
- งานเผยแพร่ผลงาน 

 ฝ่ายอนุบาล       

๙๕ ๙๙.๘๗ ๑.๑-

๑.๔ 

๓ ๑ 

 

 

 

 

 

๔.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนที่เข้าสอบผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับมาตรฐานสากล 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มกล้วยไม้เขตพื้นท่ี
การศึกษา นครปฐมเขต ๒  
- ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

๙๕ ๘๐ ๑.๑-

๑.๔ 

๓ ๑ 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๕ 

๕.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน  มีสมรรถนะทีส่ าคญัตามหลักสูตร
ในระดับดมีาก  

- งานประเมินพัฒนาการด้านสติปญัญา  
- งานจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  
- งานนวัตกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  

๙๕ ๙๔.๘๕ ๑.๑-

๑.๔ 

๓ ๑ 

 ๕.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็ก รักการเรียนรู้ และมีความสนใจในการ
แสวงหาความรูต้ลอดชีวิต  
- ประเมินพัฒนาการด้านสติปญัญา  
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ  
- กิจกรรมเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง  

-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

๙๕ ๙๓.๓๘ ๑.๔ ๓ ๑ 

 ๕.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ในสถานศกึษาและ
นอกสถานศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

- โครงการก้าวหน้าวิชาการ 
 โครงการเรียนรูสู้่ชุมชน  

๙๕ ๙๕.๑๔ ๑.๔ ๓ ๑ 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๖ 

๖.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน เป็นผูม้ีสุขภาวะที่ดี ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในระดบัดีมาก 

๙๕ ๙๒.๙๐ ๑.๑-

๑.๔ 

๓ ๑ 

 ๖.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีนเป็นผูม้ีสุนทรียภาพ  มผีลงาน ๑ 
ศิลปะ  ๑ ดนตรี  ๑ กีฬาในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
-    งานประเมินทักษะพื้นฐานผลการ

ประเมิน(กิจกรรมดนตรีคีย์บอร์ด/ 
กิจกรรมพลศึกษา )  

-    โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

๙๕ ๙๑.๒๕ ๑.๒ ๓ ๑ 

 ๖.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย 

- งานหลักสูตรสถานศึกษา      
- งานวันสงกรานต ์ 
- งานวันลอยกระทง 
- กิจกรรมภูมิปญัญาสัญจร  

๙๕ ๙๖.๖๘ ๑.๓ ๓ ๑ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๗ 

๗.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาอบรมให้มี
จรรยาบรรณและจิตวญิญาณของความเป็น
คร ู
-  งานแสวงบุญ 
-  งานอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

๙๕ ๘๕.๕๓ ๓ ๒ ๔ 

 

 



 

 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๘ 

๘.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐  
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุภาอยา่ง
ต่อเนื่อง(มฐ.๗,๘) 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง 
ครูผูส้อน(KM) 
-  กิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ 

๙๕ ๙๔.๕๗ ๒.๓ ๓ ๓ 

 8.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ ๑00 ของ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจดั
สวัสดิการของสถานศึกษาจนเกิดขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี(มฐ.7) 
- งานสวัสดิการบคุลากร 

๙๕ ๘๔.๕๙ ๓ ๒ - 

กลยุทธ์ 

ที่ ๙ 

๙.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐  
ของบุคลากรจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรยีนเป็นส าคัญและมีนวตักรรมการเรยีน 
การสอนเป็นของตนเอง  
- งานหลักสูตร  (ผลการประเมิน 

แผนการจดัประสบการณ์)  
- งานนิเทศการสอนภายใน 
- งานนิเทศการสอนจากหน่วยงาน

ภายนอก 
- แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู ้
- งานนวัตกรรมการเรียนการสอน 

๙๕ ๙๕.๗๓ 
 

๓.๑ ๑ ๑ 

 

 



 

 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

 ๙.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ ของ

บุคลากร สามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่

ยอมรับจากบุคคลภายนอก 

-   งานพัฒนาการบุคคลากร 

๙๕ ๙๙.๖๙ ๒.๓ ๑ ๓ 

 ๙.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากรสามารถใช้และสร้าง

นวัตกรรมการสอนที่ใช้เทคโนโลยไีด้

อย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับจาก

บุคคลภายนอก 

-   งานนวัตกรรมการเรียนการสอน   
-    งานหลักสูตร (ผลการประเมินแผนการ

จัดประสบการณ์) 

๙๕ ๘๘.๗๙ 
 

๓.๓ ๑ ๑ 

 ๙.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากร สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

การเรยีนการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

- งานประเมินทักษะพื้นฐาน (BASIC)  
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานนิเทศการจัดการเรยีนรูภ้ายใน 
- งานนิเทศจากหน่วยงานภายนอก 

๙๕ ๙๔.๑๒ 
 

๒.๓ ๑ ๓ 

 

 

 



 

 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

 ๙.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของบุคลากรใช้แหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนงานจัดบรรยากาศการเรยีน
การสอน 
- งานส่งเสรมิการเรียนรู้(ประเมิน

บรรยากาศห้องเรียน) 

๙๕ ๙๗.๑๕ 
 

๓.๓ ๑ ๓ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๑ 

๑๑.๑ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐  

บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม 

และชีวิตตามคณุค่าพระวรสารอยา่ง

เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการไตร่ตรอง 

-  กิจกรรมก้าวตามรอยนักบญุยอแซฟ 

๙๕ ๙๖.๕๓ ๓.๓ ๑ ๓ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๒ 

๑๒.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๐๐  
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม 

- งานพัฒนาบุคลากร  
-  กิจกรรมน าใช้เทคโนโลย ี

๙๕ ๙๗.๑๖ 
 

๒.๕ ๑ ๓ 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๕ 

๑๕.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๕ 
ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน มคีวามพึง
พอใจ ต่อการจัดการศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

เข้มข้น (JS) ที่ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนในระดับดีมาก(มฐ.๗,๑๖,๑๗) 
- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
KIEC / KEEC) (ผลการประเมินความพึง

พอใจ หลักสูตIEC / KEEC)  (คร)ู 

๙๕ ๙๒.๒๙ ๒.๖ ๔ ๓ 

 

 ๑๕.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ร้อยละ ๑๐๐ 

ของแผนการเรยีนใช้หลักสตูรเขม้ข้น

(JS)ตามแผนการเรียน 

- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
(ผลการประเมิน หลักสูตร KIEC / KEEC) 

๙๕ ๘๔.๓๖ 

 

๒.๑ ๑ ๓ 

๑๕.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙๐ 

ของแผนการเรยีน มีความหลากหลาย

เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องต่อ

ความต้องการของชุมชน(มฐ.๗) 

- งานสอนเสริมศักยภาพวันเสาร ์

๙๕ ๙๙.๒๓ ๒.๑ ๑ ๓ 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๖ 

๑๖.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ

ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีความพึง

พอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัตลกัษณ์

การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ ซ่ือสตัย์ 

ซ่ือตรง 

-  แผนงานจิตตาภิบาล  
-  งานประเมินพัฒนาการนักเรียน (ผลการ

ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลกิ รัก รับใช้ ซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ) 

(มาตรฐานที่ ๕ ตามหลักสูตร มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม) 

๙๕ ๙๖.๐๙ 
 

๒.๖ ๓ ๓ 

๑๖.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ร้อยละ ๘๐ 
ของชุมชนมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
- งานส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
- โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี  
- กิจกรรมยุวชนน้อย 
- กิจกรรมศุกร์ละบาท 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านสานรัก 

๙๕ ๙๗.๒๕ 
 

๒.๖ ๔ ๓ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๗ 

๑๗.๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ของ
อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัตกิาร แหล่งการ
เรียนรู้ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม มี
และเพียงพอตอ่การเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้ 
- งานจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  
- งานส่งเสริมการเรียนรู้ 
- งานส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ครูผู้สอน(KM) 

๙๕ ๙๗.๖๓ 

 

๒.๔ ๓ ๓ 

 



 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๘ 

๑๘.๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ร้อยละ ๘๐ ของ
ผลการด าเนินงานโครงการกจิกรรมใน
โรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับดมีาก 
- งานหลักสูตร (ผลการประเมินความรู้

ตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)  
- งานวันสงกรานต ์ 
- งานลอยกระทง 
- กิจกรรมภูมิปญัญาสัญจร 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงการ (Project Approach)  
- กิจกรรมงามอย่างไทย 
- กิจกรรมวสัดุเหลือใช้ให้คุณค่า 
-  กิจกรรมหนูน้อยนักออม  
- กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  

-     กิจกรรม SAPAPER 

๙๕ ๙๖.๒๐ 
 

๒.๑ ๓ ๔ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๑๙ 

๑๙.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ 
ของบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการบริการ
และการใช้เทคโนโลยี และนวตักรรมที่
หลากหลาย ทันสมยั เพียงพอ ต่อการ
จัดการเรียนการสอน การบริหาร การ
จัดการ และการพัฒนาองค์กร 
-  แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  แผนงานบริหารจดัการ 

๙๕ ๙๘.๒๕ 
 

๒.๖ ๔ ๓ 

 



 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ตาม

แผนฯของ

โรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ผลส าเร็จ 

(ร้อยละ) 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐาน

การศึกษา

ของ สพฐ. 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

สช. 

 

ตัวชี้วัดฯ

ของ

กระทรวงศึ

กษาธิการ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๒๐ 

๒๐.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกอนุบาล
ได้รับรองคุณภาพการศึกษารางวัล
พระราชทาน 
- โครงการโรงเรียนพระราชทาน 
- งานประกันคุณภาพภายนอก 

๙๕ ๘๕.๐๐ ๒ ๒ ๓ 

กลยุทธ์ 

ที่ ๒๑ 

๒๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของฝ่ายมีการพัฒนาความพร้อมดา้นภาษา
เพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- แผนงานบุคลากร 
- งานจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
- งานหลักสูตรสถานศึกษา   
- กิจกรรม English is fun  
- กิจกรรมหนังสื่อสัมพันธ ์
- กิจกรรมภาษาน่ารู ้
- กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ 

๙๕ ๙๗.๔๒ 
 

๒.๓ ๓ ๓ 

 
หมำยเหตุ  กลยุทธ์ที่   ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๒๐, ๒๒  เป็นภาระงานของขั้นพ้ืนฐานจึงไม่ได้น ามาสรุปผลการ
ด าเนินงานในตารางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 

๔.๑  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลพัฒนาการด้าน 

จ านวน

เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ด้านรา่งกาย ๖๙๕ ๖๕๙ ๙๔.๘๒ ๒๖ ๓.๗๔ ๑๐ ๑.๔๔ 

๒. ด้านอารมณ์-จติใจ ๖๙๕ ๖๗๐ ๙๖.๔๐ ๒๕ ๓.๖๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓. ด้านสังคม ๖๙๕ ๖๘๑ ๙๗.๙๙ ๑๔ ๒.๐๑ ๐ ๐.๐๐ 

๔. ด้านสติปัญญา ๖๙๕ ๖๒๘ ๙๐.๓๖ ๖๖ ๙.๕๐ ๑ ๐.๑๔ 

 

 
 

หมำยเหตุ  :  ข้อมูลผลพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกประเด็นตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  ๑๑  มาตรฐาน 

 
 

๙๔.๘๒
๙๖.๔๐

๙๗.๙๙

๙๐.๓๖

๑. ด้านร่างกาย ๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๓. ด้านสังคม ๔. ด้านสติปัญญา

ผลพัฒนาการ  ๔ ด้าน ของเด็กปฐมวัย
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒



 

 
 
 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำน ของเด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ด้านร่างกาย ๙๙.๖๘ ๙๗.๔๐ ๙๔.๘๒ 

ด้านอารมณ-์จิตใจ ๙๙.๖๒ ๙๗.๐๑ ๙๖.๔๐ 

ด้านสังคม ๙๘.๙๘ ๙๘.๓๑ ๙๗.๙๙ 

ด้านสติปัญญา ๙๘.๒๒ ๙๑.๒๘ ๙๐.๓๖ 

 

แผนภูมิแสดงผลพัฒนำกำร ๔ ด้ำนของนักเรียนระดับปฐมวัยท่ี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้านร่างกาย ๙๙.๖๘ ๙๗.๔๐ ๙๔.๘๒

ด้านอารมณ์-จิตใจ ๙๙.๖๒ ๙๗.๐๑ ๙๖.๔๐

ด้านสังคม ๙๘.๙๘ ๙๘.๓๑ ๙๗.๙๙

ด้านสติปัญญา ๙๘.๒๒ ๙๑.๒๘ ๙๐.๓๖
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๕. นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์(C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพมีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ

(Project Approach)    
คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JS Story Kids คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 

๓. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 

๔. การผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ปฐมวัย 

 

  ๑.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร  (Project  Approach)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน  มี  ๓  ระยะคือ  ระยะเริ่มต้นโครงการ  ระยะพัฒนาโครงการ  และระยะสรุปโครงการโดยเด็ก จะ
เลือกเรื่องที่สนใจ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือน ครู  และต้ังค าถามในเรื่องที่สนใจเรียนรู้  คิดค้นหาค าตอบ
จากค าถามท่ีตนเองสนใจ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  การส ารวจ  ทดลอง  
สร้างสรรค์ผลงาน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กตลอดโครงการ  เป็นวิทยากรช่วย
จัดเตรียมอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้  ช่วยสร้างผลงานร่วมกับลูก  เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมาย  เด็ก ๆ ได้วางแผนการจัด
นิทรรศการ  การน าเสนอผลงานการเรียนรู้ให้กับเพ่ือน  ครู  และผู้ปกครองในรูปแบบนิทรรศการ  
 
 



 

 
 
 
 
ครรูวบรวมผลงานการเรียนรู้ของเด็กเป็นรูปเล่มโครงการ  และเผยแพร่ผ่าน FACEBOOK  และ  WEB SITE ของ
โรงเรียน  เช่น  โครงการเต่าตัวน้อย  มะนาวเปรี้ยวจี๊ด  และมะเขือเทศแสนอร่อย  เป็นต้น   
  ๒. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ JS Story Kids  แผนกอนุบาลก าหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ  JS  STORY  KIDS  ในภารเรียนที่  ๒  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้วรรณกรรมเป็นฐาน  
ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบโครงการ  เป็นรูปแบบการเรียนรู้  JS  STORY  KIDS  โดยมีขั้นตอนในการ
เรียนรู้  คือ  เด็กเลือกนิทานที่ตนเองสนใจ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมกับเพ่ือนและครู  ร่วมกันตั้งค าถามจาก
เรื่องราวในนิทาน  วิเคราะห์เรื่องราว  ตัวละคร  ฉาก  สถานที่ในนิทาน  ลงมือค้นหาค าตอบจากค าถามที่สนใจ  และ
สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบจัดนิทรรศการให้เพ่ือน  ครู  ได้รับชมผ่านผลงานการแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องราวใน
นิทาน   
  ๓. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน  แผนกอนุบาลมีเป้าหมายในการส่งเสริมการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมนิทานเพื่อนรัก  เด็กทุกคนจะได้รับหนังสือนิทานทุกเดือน  เดือนละ  ๑  เล่ม  
และบันทึกการอ่านร่วมกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  เด็กจะยืมหนังสือไปอ่านทุกวันพุธและ
ส่งคืนวันศุกร์  พร้อมบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านส่งครูประจ าชั้น  เพ่ือให้ก าลังใจในการอ่านกับเด็ก  
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  ทุกห้องเรียนจะด าเนินกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  สัปดาห์ละ  ๒  ครั้ง  คือ  
วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น.  โดยเด็กทุกคนจะต้องอ่านหนังสือกับคุณครูหรืออ่านด้วย
ตนเองในช่วงเวลาที่ก าหนด  การจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและมีทักษะการอ่านอย่าง
เหมาะสมตามวัย  มีหลักฐาน  ร่องรอยจากแบบบันทึกการอ่านนิทานเพ่ือนรัก  กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์ และ
ตารางการจัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
  ๔. กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน  โรงเรียนก าหนดให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  และน าสื่อ
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนสู่เด็กในห้องเรียน  จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อ  เพ่ือให้
สื่อมีคุณภาพ  เน้นให้ครูได้ท าสื่ออย่างหลากหลายประเภท สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์  ๔.๐  มีการ
บันทึกสื่อลงในแบบบันทึกการผลิตสื่ออย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
๖. รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ  

๖.๑ ปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๑.โล่สืบสานพระปณิธานในการช่วย

ผู้ป่วยด้อยโอกาส 

โล ่ ประเทศ 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ร่วมบริจาค

โลหิต ให้กับ

โรงพยาบาลศิริ

ราช ต่อเนื่อง 

๘ ปี 

๒. รางวัล  โครงการรักการอ่าน  

นิทานเพื่อนรัก 

เกียรติบตัร จังหวัด 

 

บ.แปลนด์ฟอร์คดิส ์  

๓. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑

การประกวดเต้นแอโรบิค  

ถ้วยรางวัล ประเทศ The Crystal Mall รุ่นอายุ ๔-๘ ปี 

๔. รางวัล Popular Vote  การเตน้

แอโรบิค  

ถ้วยรางวัล  ประเทศ The Crystal  Mall รุ่นอายุ ๔-๘ ปี 

๕. "รางวัลเหรียญทอง" การประกวด

จินตลลีา 

ถ้วยรางวัล ประเทศ สมาคมเมโลเดียนแห่ง

ประเทศไทย 

 

๖. รางวัลชนะเลิศ การสร้างภาพดว้ย

การ ฉีก  ตัด  ปะ  

เกียรติบตัร กลุ่มโรงเรียน เขตการศึกษาที่ ๕ 

ฝ่ายการศึกษาฯ 

 

๗. รางวัลชนะเลิศ  การเล่านิทาน เกียรติบตัร กลุ่มโรงเรียน เขตการศึกษาที่ ๕ 

ฝ่ายการศึกษาฯ 

 

๘. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

การปั้นดินน้ ามัน 

เกียรติบตัร กลุ่มโรงเรียน เขตการศึกษาที่ ๕ 

ฝ่ายการศึกษาฯ 

 

๙. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 

การวาดภาพระบายส ี

เกียรติบตัร กลุ่มโรงเรียน เขตการศึกษาที่ ๕ 

ฝ่ายการศึกษาฯ 

 

 
 



 

 
 
 
 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๑๐. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ 

การแข่งขันจักรยาน 

ถ้วยรางวัล และ

เหรียญรางวัล 

ชุมชน ศูนย์การค้าแฟช่ัน

ไอซ์แลนด ์

 

๑๑. รางวัลเหรียญทอง การเล่า

นิทานประกอบสื่อ 

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

๑๒. รางวัลเหรียญทอง  การพูด

ภาษาอังกฤษ (Speech) 

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

๑๓. รางวัลเหรียญทอง การประกวด

มารยาทไทย 

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

๑๔. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน

กายบริหาร 

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

๑๕. รางวัลเหรียญเงิน  การปั้นดนิ

น้ ามัน 

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

๑๖. รางวัลเหรียญเงิน  การวาดภาพ

ระบายส ี

เกียรติบตัร เขตพื้นท่ี  กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐม เขต ๒ 
 

 
๖.๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

ช่ือรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๑. World Class Standard School                       

(โล่ และเกียรติบัตร) 

๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คุณภาพ    

ระดับดีมาก 

๒. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขนัวงเมโลเดียน  

ระดับอนุบาล 

๒๕๖๐ สมาคมเมโลเดียนแห่ง

ประเทศไทย 

ถ้วยรางวัล  

ของนายกรัฐมนตร ี

๓. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขนัวงเมโลเดียน ๒๕๖๐ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย  

การ์เด้นท ์

พร้อมเงินรางวัล  

๑๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ช่ือรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๔. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นครปฐมเขต ๒ 

ชนะเลิศ เป็น

ตัวแทนเขตพื้นท่ี 

๕. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จ.นครปฐม 

ชนะเลิศ เป็น

ตัวแทนของจังหวัด 

๖. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ กลุ่มการศึกษา ภาคกลาง

และภาคตะวันออก 

 

๗. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน   

ในงาน  ๑๐๐  ปีศรเีอกชน 

๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

ระดับประเทศ 

รองชนะเลิศอันดับ

ที่  ๒ 

๘. รางวัลเหรียญทอง การพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) 

๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐมเขต ๒ 

 

๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐมเขต ๒ 
 

๑๐. รางวัลเหรยีญเงิน การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด 

ปะ 

๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน  

นครปฐมเขต ๒ 
 

๑๑. รางวัลขวัญใจ Kids Model Thailand  ภาค

กลาง 

๒๕๖๐ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอซ์แนด ์  

๑๒. รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดอาชีพในฝัน  ๒๕๖๐ ศูนย์การค้า ซีคอน บางแค  

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่  ๑ การประกวด 

ซานต้า ซานตี้  

๒๕๖๐ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอ

ที ประตูน้ า 
 

๑๔. รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม การประกวด 

ซุปเปอรฮ์ีโร ่

๒๕๖๐ ศูนย์การค้า ซีคอน บางแค  

๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวด  

Cowboy Cowgirl  

๒๕๖๐ สวนนงนุช  พัทยา  

 
 



 

 
 
 
 
 

ช่ือรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๑๖. รางวัลชนะเลิศ และเป็นพรีเซน็เตอร์ แบรนด์      I 

rada’s 

๒๕๖๐ แบรนด์ I rada’s 

 
 

๑๗. รางวัลชมเชย และรางวัลขวญัใจช่างภาพ หนูน้อย

ลอยกระทง 

๒๕๖๐ อบต.สวนหลวง  

๑๘. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดในงาน รักแม่ดั่ง

ดวงใจ 

๒๕๖๐ ศูนย์การค้า วิคตอเรีย  

การ์เด้นท ์
 

๑๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ า (ผีเสื้อ ๕๐ 

เมตร) 

๒๕๖๐ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  

๒๐. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันว่ายน้ า (เตะขาฟรี

สไตล์ ๒๕ เมตร) 

๒๕๖๐ สโมสรอาปาก้า จ.ราชบุร ี  

๒๑. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ า (กรรเชียง 

๒๕ เมตร) 

๒๕๖๐ โรงเรียนสหบ ารุง  

๒๒. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 

(Speech) 

 

๒๕๖๑ 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 

ชนะเลิศ  เป็น

ตัวแทนเขต 

๒๓. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 

(Speech) 

 

๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จ.นครปฐม 

ชนะเลิศ เป็น

ตัวแทนจังหวัด 

๒๔. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 

(Speech) 

 

๒๕๖๑ 

กลุ่มภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ชนะเลิศ มีคะแนน

สูงสุด 

๒๕. รางวัลเหรียญทอง  การสรา้งภาพด้วยการ ฉีก ตดั 

ปะ 

๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๒๖. รางวัลเหรียญทอง  การเล่านทิานประกอบสื่อ 
๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ช่ือรางวัล ปีที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหต ุ

๒๗.รางวัลเหรียญทอง  การวาดภาพระบายส ี

 

๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๒๘. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกายบริหาร 
๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๒๙. รางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ ามัน 
๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๓๐. เกยีรตบิัตรร่วมการแสดงในโอกาสวันแม่แห่งชาต ิ
๒๕๖๑ สถานีโทรทัศนส์ี 

กองทัพบก ช่อง ๗ 
 

๓๑. รางวัลชมเชย การแสดงจินตลีลา  
๒๕๖๑ ศูนย์การค้าเอ็กซ์เพรส

มอลล ์
 

๓๒. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การเต้นแอ

โรบิคประเภททีม  

๒๕๖๑ ศูนย์การค้าบริโอ้  รุ่นอายุ ๕-๑๑ ปี 

๓๓. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแต่งกายยอดเยีย่ม   

การเต้นแอโรบิค  ประเภททีม 

๒๕๖๑ ศูนย์การค้าบริโอ ้  

๓๔. รางวัลชนะเลิศ การเต้นประกอบเพลง ๒๕๖๑ สวนสนุกโยโย่แลนด ์  

๓๕. รางวัลชนะเลิศ ในงาน You can be anything 

barbie 

๒๕๖๑ ศูนย์การค้าบริโอ ้  

๓๖. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัว่ายน้ า ๒๕๖๑ ค่ายภาณุรังษ ๊  

๓๗. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัว่ายน้ า ๒๕๖๑ อบจ. นนทบุรี  

๓๘. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันว่ายน้ า ๒๕๖๑ อบจ. นนทบุรี  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
๗. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   

๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   

๓. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

๔. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   

๕. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์

(Coding) 

  

๖. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

๖.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 

๖.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   

๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   

๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   

๑๐. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
๘. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. รอบท่ี ๓ 

ล ำดับที ่ ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 

๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 

๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 

๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 

๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

๖ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

๙.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
๑. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

 

ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก  

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบตั ิ

๑ มี พั ฒ น ำ ด้ ำ น ร่ ำ ง ก ำ ย 

แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลควำมปลอดภัยของ

ตนเองได้ 

 

- 

 

- 

๙๐.๐๐ ๖๙๕ ๖๖๐ ๙๕.๐๘ ย อ ด

เยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ๖๖๓ ๙๕.๔๐  

 ๑ .๒ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก

เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร่ า ง ก า ย

คล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือ

และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

    ๖๕๔ ๙๔.๑๐  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๑.๓  ร้อยละของเด็กดู แล

รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน

และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    ๖๖๓ ๙๕.๔๐  

 ๑.๔ ร้อยละของเด็กปฏิบัติ

ตนตามข้อตกลง เกี่ ยวกับ

ความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ

ติด และระวังภัยจากบุคคล 

สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์

ที่เสี่ยงอันตราย 

    ๖๖๓ ๙๕.๔๐  

๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  

จิ ต ใ จ  ค ว บ คุ ม  แ ล ะ

แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

  ๙๐.๐๐ ๖๙๕ ๖๖๗ ๙๖.๐๐ ยอด

เยี่ยม 

 ๒.๑ ร้อยละของเด็กร่างเริง

แ จ่ ม ใ ส   แ ส ด ง อ า ร ม ณ์  

ความรู้สึกได้เหมาะสม 

    ๖๖๑ ๙๕.๑๑  

 ๒ .๒ ร้ อยละของ เด็กรู้ จั ก

ยับยั้งชั่งใจ  

อดทนในการรอคอย 

    ๖๖๑ ๙๕.๑๑  

 

 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๒.๓ ร้อยละของเด็กยอมรับ

และพอใจในความสามารถ 

และผลงานของตนเองและ

ผู้อื่น 

    ๖๖๑ ๙๕.๑๑  

 ๒ .๔  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก มี

จิตส านึกและค่านิยม      ที่ดี 

    ๖๗๑ ๙๖.๕๕  

 ๒.๕ ร้อยละของเด็กมีความ

มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

    ๖๖๑ ๙๕.๑๑  

 ๒ .๖  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก

ช่วยเหลือแบ่งปัน 

    ๖๗๑ ๙๖.๕๕  

 ๒.๗ ร้อยละของเด็กเคารพ

สิ ทธิ  รู้ หน้ าที่ รั บ ผิ ด ช อบ 

อดทนอดกลั้น 

    ๖๗๑ ๙๖.๕๕  

 ๒.๘ ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

    ๖๗๑ ๙๖.๕๕  

 ๒ .๙  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก มี

ความสุขกับศิลปะดนตรี และ

การเคลื่อนไหว 

    ๖๗๗ ๙๗.๔๑  

 

 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

๓ มีพัฒนำกำ รด้ ำ น สั ง ค ม 

ช่วยเหลือตนเองและเป็น

สมำชิกที่ดีของสังคม 

  ๙๐.๐๐ ๖๙๕ ๖๘๑ ๙๘.๐๓ ยอด

เยี่ยม 

 ๓ .๑  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก

ช่ ว ย เ หลื อตน เ อ ง ในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มี

วินัยในตนเอง 

    ๖๘๘ ๙๘.๙๙  

 ๓.๒ ร้อยละของเด็กประหยัด

และพอเพียง 

    ๖๘๘ ๙๘.๙๙  

 ๓.๓ ร้อยละของเด็กมีส่วน

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน

และนอกห้องเรียน 

    
๖๗๘ 

๙๗.๕๕  

 ๓ .๔  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก มี

มารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย 

และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

ฯลฯ 

    
๖๗๘ 

๙๗.๕๕  

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๓.๕ ร้อยละของเด็กยอมรับ

หรือเคารพความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

เป็นต้น 

    
๖๗๘ 

๙๗.๕๕  

 ๓.๖ ร้อยละของเด็กเล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข

ข้อขัดแย้งโดยปราศจากการ

ใช้ความรุนแรง 

    
๖๗๘ 

๙๗.๕๕  

๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิด

พื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้

ได้ 

  ๙๐.๐๐ ๖๙๕ ๖๒๙ ๙๐.๕๕ ย อ ด

เยี่ยม 

 ๔.๑ ร้อยละของเด็กสนทนา

โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืน

เข้าใจ 

    ๖๖๐ ๙๔.๙๖  

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๔ .๒  ร้ อ ย ล ะข อ ง เ ด็ ก ตั้ ง

ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ

หรือสงสั ย  และพยายาม

ค้นหาค าตอบ 

    ๖๐๔ ๘๖.๙๑  

 ๔ .๓ ร้อยละของเด็ ก อ่าน

นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง

อ่านได้เหมาะสมกับวัย 

    ๖๖๐ ๙๔.๙๖  

 ๔ .๔  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก มี

ความสามารถในการคิดรวบ

ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ก า ร คิ ด

แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ตัดสินใจในเรื่อง่าย ๆ ได้ 

    ๖๐๔ ๘๖.๙๑  

 ๔ .๕  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ต า ม

ความคิดและจินตนาการ เช่น 

งานศิลปะ การเคลื่อนไหว

ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    ๖๓๙ ๙๑.๙๔  

 

 



 

 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

เด็ก

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก

ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๔ .๖ ร้อยละของเด็กใช้สื่อ

เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 

แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ได ้

    ๖๐๙ ๘๗.๖๓  

              สรุปผลกำรประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

๙๔.๙๒ ย อ ด

เยี่ยม 

  

 

หมำยเหตุ ผลการประเมินค่าร้อยละมาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพเด็ก  จากตารางที่ปรากฎเป็นข้อมูล
การประเมินรายข้อซึ่งไม่ครอบคลุมทุกข้อตามมาตรฐานประกันคุณภำพภำยใน  ๑๑  มำตรฐำน 
 
 

๙๕.๐๘

๙๖.๐๐

๙๘.๐๓

๙๐.๕๕

๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐๑๐๐.๐๐

มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้

มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก



 

 
 
 
 
กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 

   สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  โดยก าหนดกลยุทธ์
ที ่ ๑ คือ พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังให้
เด็กมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ืออยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ คือ  งานประเมินพัฒนาการเด็ก  และหน่วยงานรับผิดชอบร่วมคือ 
งานหลักสูตร  และงานรักษาความปลอดภัย  ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพเด็กตามตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   ๑.๑)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลควำมปลอดภัยของ
ตนเองได้   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี  ผ่านการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็ก  การจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กมี
ประสบการณ์ตรง  ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง  โดยมีครูคอยสังเกต  ดูแล และให้ค าแนะน าอย่าง
สม่ าเสมอ  มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กให้มรี่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี   โดยจัดกิจกรรม
การออกก าลังกายที่เหมาะสม  ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรมกายบริหารยามเช้า  กิจกรรมเคลื่อนไหว 
กิจกรรมกลางแจ้ง  มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคล และบันทึกผลลงในแบบบันทึกน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมสรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ ากว่า
เกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรวบรวมจ านวนเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์
และต่ ากว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรมโดยให้ความรู้ในด้านโภชนาการ เพ่ือช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ฝึก
การออกก าลังกายอย่างถูกต้อง และน าข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็ก  แจ้งให้ผู้ปกครองเด็ก
ช่วยกันดูแล  และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีผ่าน
กิจวัตรประจ าวัน   สอนให้เด็กรู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดื่มน้ าสะอาด  การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ า  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ  การรักษา
สุขอนามัยและปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก มีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน  เล็บมือ    
เล็บเท้าของเด็ก  เป็นประจ าทุก  จดบันทึกข้อมูลของเด็กลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล  ซึ่งเด็ก
ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  จากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ มีการรายงานผลการตรวจสุขภาพของเด็กให้
ผู้ปกครองรับทราบอย่างครบถ้วน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กให้รู้จักรักษา
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน    ผ่านหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อน  ร่างกายของฉัน   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
และอาหารดีมีประโยชน์ สอนให้เด็กรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย มีการให้ความรู้และฝึกซ้อมอัคคีภัยรวมทั้งแผ่นดินไหวเป็นประจ าทุกปี  โดยหน่วยงานเทศบาลต าบลอ้อม
ใหญ่  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กจากสภาพจริงที่ปรากฎ  บันทึกผลพัฒนาการของเด็กตามหน่วยการเรียนรู้
ในแต่ละสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง   
   พัฒนาเด็กให้มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  ใช้
มือและตาไดป้ระสานสัมพันธ์กัน  โดยครจูัดกิจกรรมประจ าวัน  ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ผ่าน
การเล่นเครื่องเล่นสนาม  การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง การละเล่นแบบไทยๆ  และให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กผ่านการ
เล่นของเล่นในมุมเสรี   มุมสัมผัส  การร้อยลูกปัด  การร้อยเชือก  การท ากิจกรรมสร้างสรรค์  วาดรูปภาพสีน้ า  สี
เทียน  การฉีก  ตัดปะ  เป็นต้น มีการประเมินพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กอย่างต่อเนื่อง
ผ่านแบบบันทึกการเข้าเล่นตามมุม และแบบบันทึกตามหน่วยการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
   นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ให้กับเด็กเพ่ิมเติม 
ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ   กิจกรรมcooking  กิจกรรมว่ายน้ า มีการเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงการซ้อมรับมือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย  และแผ่นดินไหว  โดย
หน่วยงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เป็นต้น    
   ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  ของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งของตนเอง และ
ผู้อ่ืน  มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้มือและตาได้ประสานสัมพันธ์กัน  มีผลการพัฒนาคุณภาพ  อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ 
   ๑.๒)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้    
สถานศึกษามีแผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสุข  ร่าเริงแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมตามวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดย 
เด็กทุกคนมีโอกาสเป็นผู้น ากายบริหารหน้าเสาธง  ให้กับเพ่ือนๆ  ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ ของสัปดาห์  ตามตารางเวลา
ที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน   จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ให้เด็กได้เล่น  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองทั้งใน
และนอกห้องเรียน  เรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้  “บ้านแสนสุข”    
   พัฒนาเด็กให้รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  ผ่านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพยามเช้า  ที่เด็กทุกคนได้เต้นออกก าลังกาย  ยามเช้าทุกวันหลังเคารพธงชาติ   ได้
เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร่วมกับเพ่ือนๆในห้องเรียน  มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ โดยเด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ  ปั้นดินน้ ามัน  ประดิษฐ์รูปภาพ  
 
 
 



 

 
 
 
 
 และผลงานต่าง ๆ  มีกิจกรรมการเรียนดนตรีคีย์บอร์ด  และนาฏศิลป์ ที่ส่งเสริมสุนทรียภาพให้เด็กมีใจรักใน
เสียงดนตรีและแสดงท่าทาง อารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย   
   พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  ผ่านงานอบรมยามเช้าที่ครูน าข้อคิด
เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมมาเล่าให้เด็กฟัง  ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  ปลูกฝังในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุตจริต  ความเมตตากรุณา  การมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปัน  และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน    โดยครูจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  กิจกรรมหลัก  ๖ กิจกรรม  และกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมยุวชนน้อย ส่งเสริมในเรื่อง  การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  
ส่งเสริมในเรื่องการให้และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน  เป็นต้น   
   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  เพ่ิมเติมให้กับเด็ก
อีกหลายกิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า  กิจกรรมงามอย่างไทย  กิจกรรมหนูน้อย
นักออม  กิจกรรมศุกร์ละบาท  กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก  ปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ รวมทั้งค่านิยม  ๑๒ 
ประการ ผ่านการอบรมยามเช้า   กิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง  และกิจกรรมก้าวตามรอยนักบุญยอแซฟ ซึ่ง
สอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้เด็กมีความนอบน้อมและความสุภาพเหมือนท่าน
นักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  มีการวัดและประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม   บันทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบประเมินผลตามหน่วยการเรียนรู้  
สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนและรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง   
   ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีสุขภาพจิตดี  มีความสุข  รู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม  มีผลการพัฒนาคุณภาพ  
ด้านอารมณ์ – จิตใจ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐  โดยโรงเรียนมีผลการพัฒนาที่โดดเด่นด้านศิลปะ
และดนตรี  ได้แก่  การวาดภาพระบายสี  การปั้นดินน้ ามัน  และการฉีก  ตัด ปะ      และการเต้นกายบริหาร
ประกอบท่าทาง  มีผลงานที่ได้รับรางวัล  คือ   

- รางวัลเหรียญทอง  การวาดภาพระบายสี  งานวันวิชาการเขต ๕   
- รางวัลเหรียญทอง  การปั้นดินน้ ามัน   งานวันวิชาการเขต ๕ 
- รางวัลเหรียญทอง  การสร้างภาพด้วยการ ฉีก  ตัด ปะ  งานวันวิชาการเขต  ๕  และงาน

ศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
- รางวัลเหรียญทอง  การเต้นกายบริหารประกอบท่าทาง งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๙ 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑  และรางวัล  POPULAR  VOTE การเต้นแอโรบิค  ใน
งาน  AEROBIC CONTEST # ๒   ณ  The Crystal Mall 

   ๑.๓)  เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม   
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กให้มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และมีวินัยในตนเอง   โดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  
เช่น ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเอง  ดื่มนม  แปรงฟัน และฝึกการใช้ห้องน้ า   ห้องส้วมอย่างถูกวิธี  
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม  เก็บของ
เล่นของใช้ไดด้้วยตนเอง   รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า และรับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง    
   พัฒนาเด็กให้รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  รู้จักการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่  การจัดตารางเวร
รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน (จัดแบ่งพ้ืนที่ให้แต่ละห้องเรียนรับผิดชอบ  และ
ส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  ที่ส่งเสริมมารยาทในการ
ไหว้  การเดินผ่านผู้ใหญ่ และการรับของตามมารยาทไทย  มีการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  ภาคเรียนละ  ๑  
ครั้ง  รู้จักหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี   จัดงานวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  การแห่
เทียนในวันเข้าพรรษา  การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ เป็นต้น   
   พัฒนาเด็กให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักการยอมรับความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  ผ่านกิจวัตร
ประจ าวัน   และกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   ฝึกให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   และข้อตกลงในห้องเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ   
   นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เพ่ิมเติมให้กับเด็กผ่าน
กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า  ฝึกให้เด็กรู้จักน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆให้เกิดประโยชน์   
กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  ฝึกให้เด็กรู้จักการปลูกผักไว้รับประทาน  และจ าหน่าย เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน  ผักบุ้ง 
ถั่วงอก  จัดกิจกรรมงามอย่างไทย  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้อง สวยงาม  เหมาะสมตามวัย  มี
การประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ผ่านการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติจริง  และ
บันทึกผลลงในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ส่วนกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  และวัน
ส าคัญทางศาสนา  บันทึกผลโดยใช้แบบประเมินกิจกรรม 
 
 
 



 

 
 
 
 
   ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีทักษะชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๙  โดยโรงเรียนมีผลการพัฒนาที่โดดเด่นด้านมารยาทไทย เด็กมีการฝึกปฏิบัติในการ
ไหว้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  มีการจัดประกวดมารยาทการไหว้ของเด็ก  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ที่
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
   ๑.๔)  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำ
ควำมรู้ได้  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  สนทนาโต้ตอบ  เล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังได้ อ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูด  ตอบ
ค าถาม  แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กใช้ภาษาผ่าน
การวาดภาพ  การเล่าเรื่องราว  และการเขียนค าง่ายๆจากผลงานที่เด็กวาด กิจกรรมเสรี ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาใน
การพูดคุย  สนทนาโต้ตอบ  ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน การเล่นบทบาทสมมติในมุมบ้าน  การฝึก
อ่าน - เขียน  นิทานในมุมหนังสือ  เป็นต้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JS  STORY  KIDS  ให้เด็กเรียนรู้
ภาษาผ่านนิทานที่เด็กชื่นชอบ กิจกรรมภาษาน่ารู้  ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาผ่านการน าเสนอกิจกรรมทางภาษาที่
หลากหลายของเด็กทุกห้องเรียน  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  ให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการแสดงบทบาท
สมมติจากเรื่องราวในนิทาน  และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  ให้เด็กได้น าหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านทุก
สัปดาห์ และมีบันทึกการอ่านครบถ้วน   
   พัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้   มีความคิดรวบยอด   คิด
เชิงเหตุผล  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต  ลงมือท า ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 
 โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเล่นเกมการศึกษา  การเรียงล าดับเหตุการณ์  การจับคู่  การเปรียบเทียบ  ฝึกให้
เด็กได้ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตนเองผ่านกิจกรรมประจ าวันต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดการเรียนการสอน
ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวทั้ง ๕  สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมหลัก  ๖  
กิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ   
   พัฒนาเด็กให้มีจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย  โดยครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ  เคลื่อนไหวตามค าบรรยาย  เคลื่อนไหวตามจังหวะ  จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์  ให้เด็กได้วาดภาพตามจินตนาการ  อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก   จัดกิจกรรมจิตรกร
น้อย  ให้เด็กได้ร่วมประกวดการวาดภาพระบายสี  การปั้นดินน้ ามัน  การฉีกตัดปะ  ตามจินตนาการของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง    
   พัฒนาเด็กให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ได้
เหมาะสมกับวัย สนใจฟังหรืออ่านหนังสือ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  เช่น  กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ฐานกิจกรรมเสริมพัฒนาการ  กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  และ
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  เป็นต้น   
   พัฒนาเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานสมวัย โดยครูจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้เรื่องราวครบทั้ง  ๕  
สาระ  ได้แก่  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  สิ่งต่างๆรอบตัว
เด็ก  และเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น  ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  หน่วยการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา   
    นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ิมเติมให้เด็กผ่าน 
กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า    กิจกรรมภาษาน่ารู้  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  JS  STORY  KIDS  กิจกรรมหนูน้อย IT  กิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  และคร ู
จัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ  มีการประเมินคุณภาพโดยใช้แบบบันทึก
หลังหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  Portfolioของเด็ก  แบบประเมินกิจกรรมจิตร
กรน้อย แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  และบันทึกผลในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง    
   ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า  เด็กมีทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาสื่อสารได้ดีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย  รู้จักการแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบๆตัวได้ดี มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์และมีจินตนาการที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๓๖  โดยโรงเรียนมีผลการพัฒนาที่โดดเด่นด้านการใช้ภาษาสื่อสาร  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะด้านภาษาให้กับเด็กท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีผลงานที่ได้รับรางวัล  คือ   

- รางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทานประกอบสื่อ  ในงานวันวิชาการ  เขต  ๕ และงาน
ศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

 
 
 



 

 
 
 
 

- รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Speech)   ในงานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๙ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 

 

         เด็กปฐมวัยร่วมกิจกรรมกีฬำสี      เด็กรับรำงวัลจำกกำรร่วมเล่นเกมกีฬำ 

 
    เด็กทุกคนได้แสดงศักยภำพเป็นผู้น ำกำยบริหำร               เด็กแสดงบทบำทสมมติจำกนิทำนที่เรียนรู้  
 

       เด็กร่วมกิจกรรมงำนวันวิชำกำร เขต  ๕          จัดกิจกรรมให้เด็กได้รู้จักกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 



 

 
 
 
            
 
     มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
*** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

๑ มีหลั กสู ต รครอบคลุ มพัฒนำกำรทั้ ง สี่ ด้ ำน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  
๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๑ .๑  มีหลั กสู ตรสถานศึ กษาที่ ยื ดหยุ่ น  และ

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (๗.๑.๑) 

    

 ๑.๒ ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม

และไม่เร่งรัดวิชาการ(๗.๑.๓) 

    

 ๑.๓ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้

ผ่ านการ เล่ น  และการลงมื อปฏิ บั ติ  ( Active 

learning)(๗.๑.๓) 

    

 ๑.๔ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง

ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น(๗.๑.๒) 

    

 ๑ .๕ มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 

พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง(๗.๑.๕) 

    

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
*** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ๙๙.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ จัดครูครบชั้นเรียน (๕.๘)     

 ๒.๒ จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์

    

 ๒.๓ จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 

    

 ๒.๔ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     

 ๒.๕ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 

    

๓ ส่ง เสริมให้ครู มีควำมเชี่ ยวชำญด้ำนกำรจัด

ประสบกำรณ์ 

  ๙๙.๐๗ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการวิ เคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 ๓.๒ ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์

และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 ๓.๓ ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 
 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
*** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ

ครอบครัว 

    

 ๓.๕ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

    

๔ จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึง

ความปลอดภัย 

    

 ๔.๒ จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง

ความปลอดภัย 

    

 ๔.๓ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

 ๔.๔ จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ

เรียนรู้  ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด

ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 ๔.๕ จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

    

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
*** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

๕ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำร

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 

  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๕ .๑  อ านวยความสะดวกและให้บริ การสื่ อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ

เรียนรู้ 

    

 ๕.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต

และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

    

 ๕.๓  มีการนิ เทศติดตามการใช้สื่ อ ในการจัด

ประสบการณ ์

    

 ๕.๔ มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

    

 ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 

และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ ์

    

๖ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 ๖.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับ

มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตาม

แผน 

    

 



 

 
 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
*** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 

คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

    

 ๖.๔  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า

รายงานผล          การประเมินตนเองประจ าปี และ

รายงานผลการประเมินตนเอง          ให้หน่วยงาน

ต้นสังกัด 

  

  

 ๖.๕ น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  
  

  สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

๙๙.๗๒ ยอดเยี่ยม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 

  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ ๓  ด้านสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ 

   ๑) บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรมจริยธรรม  
ความคุ้มค่า นิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานอย่างเป็นระบบ  

๒) พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประสิทธิผล  

๓) จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น 
เหมาะสมกับผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

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

ให้เพียงพอ และเป็นระบบอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
หลากหลายและทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 

๑๐๐

๙๙.๒๒

๙๙.๓๘

๙๙.๖๙

๙๙.๘๔

๑๐๐

๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสีด้่าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน

ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีสว่นร่วม

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร



 

 
 
 
 
 

๗) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งด้านระบบบริหาร การจัดการศึกษา 
บุคลากร (ISO ๙๐๐๑) 

๘) พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอ่ืนๆเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพล 
เมืองโลก 
   ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ กลุ่มงานบริหารจัดการ และหน่วยงาน
รับผิดชอบร่วม  คือ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ตามกลยุทธ์  โดยผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  มีความสามารถทางวิชาการและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์  จุดเน้น และเป้าหมาย ของสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  
ด้านบุคลากร  ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้  รวมทั้งด้ านระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความ
มั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   ๒.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
สถานศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีการน าแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน  นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และมีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พร้อมทั้งน าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์  เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านหน่วยการเรียนและ
นวัตกรรมการเรียนรู้    ซึ่ งสอดคล้องกับพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี    มีการบูรณาการ              
คุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์คาทอลิกลงสู่แผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมให้ครู
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น  โครงการเรียนรู้สู่ชุมชน  ที่น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กไปเรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง 
รวมทั้งการให้เด็กได้เลือกสิ่งที่เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  เป็นต้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ร่วมประเมินผลการเรียนรู้
ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่อเทคโนโลยี  
เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน แอปพลิเคชั่น Line  Google Form เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  และสอดคล้องกับการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี   จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๒  พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕.๔๙ และจากการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓ 

  ๒.๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา   
และจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  ผ่านกระบวนการทดสอบ
สอน ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนครู และผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ จนได้บุคล ากรที่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากรครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จ านวน ๓๕ คน มีครูผู้สอนพลศึกษา 
จ านวน ๑ คน   มีครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไปและได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
อยู่ประจ าทุกห้องเรียน จ านวน ๒๙ คน  นอกจากนี้ยังมีครูต่างชาติที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
โดยตรง  จ านวน ๑๐ คน ครูผู้สอนกิจกรรมดนตรี จ านวน  ๒ คน   มีร่องรอยหลักฐานจากสถิติจ านวนครูและ
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประวัติบุคลากร  และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   ๒.๓) ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  โดยสถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ที่ครูต้องวาง
แผนการจัดกิจกรรมน าส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึกผลการ
จัดกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์  ส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ งานวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งครูจัดท าและน าส่ง  อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑  เรื่อง  นอกจากนี้สถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา  พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานและสิ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับเด็ก เพ่ือนครู และสถานศึกษา  ลงในแบบบันทึกการอบรม  สัมมนา  ส่งหัวหน้างานบุคลากร 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) และผู้บริหารลงชื่อรับทราบครบถ้วน   ซึ่งในปีการศึกษานี้
บุคลากรครู มีชั่วโมงการอบรมมากกว่า ๕๐ ชั่วโมง / ปี  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีครูที่ได้รับรางวัลโล่ทอง รางวัลครูช านาญการ  และเกียรติบัตรด้านการสอนจากฝ่ายการศึกษาฯ  มี
ร่องรอยหลักฐานจาก  โล่  เกียรติบัตร ครูดีเด่น  แบบสรุปผลการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  แบบบันทึกผลการ
นิเทศภายในและภายนอก และผลงานที่ครูได้รับจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สรุปกำรเข้ำรับกำรอบรมของบุคลำกรครู  ระดับปฐมวัย 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

  

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล จ ำนวนอบรม / ชม. หมำยเหตุ 

๑ นางสาวณัฐพร กิจเจริญ ๗๒   

๒ นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์ ๗๒   

๓ นางสุดารัตน์ อัมเรศ ๘๔   

๔ นางนงนุช จิวประสาท ๙๐   

๕ นางพรนภา แสงแก้ว ๗๒   

๖ นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย ๗๒   

๗ นางวรวีร์ พลายละหาร ๗๘   

๘ นางสาวอภิชยา พลเยี่ยม ๗๘   

๙ นางทัชชญา ม่วงใหญ่ ๑๑๑   

๑๐ นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์ ๗๒   

๑๑ นางพอใจ กิจเครือ ๗๘   

๑๒ นางสาวบุญตา นัทธีศรี ๗๘   

๑๓ นางสุริน เจริญแสง ๗๒   

๑๔ นางสาวนันทวัน บุญเรือง ๘๗   

๑๕ นางสาวกัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน์ ๗๒   

๑๖ นางสาวศิริวรรณ พลายเล็ก ๗๘   

๑๗ นางพรรณทิพย์ รอดธานี ๗๒   

๑๘ นางสาวดุษดี แจ่มทิม ๗๒   

๑๙ นางนันทา เสือยง ๘๔   

๒๒ นางสาวสุรีย์ วงนาญาติ ๗๒  
 
 



 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล  จ ำนวนอบรม / ชม. หมำยเหตุ 

๒๐ นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ ๗๒   

๒๑ นางสาวฐานิฏฐ ์ อินข า ๗๒  

๒๓ นางสาวศิริไร ถนอมผล ๗๒   

๒๔ นางสาวหนูเวียง บุญเชิญ ๗๒   

๒๕ นางสาวสุดารัตน์ แซ่เตียว ๙๐   

๒๖ นางสาวรุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย ๕๔   

๒๗ นางสาวสิรินันท์ วงษ์ประเสริฐ ๙๓   

๒๘ นางสาวสุนิษา การะเวก ๑๐๒   

๒๙ นางสาวปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์ ๖๖   

๓๐ นางสาวศิริลักษณ์ อรรถศิริ ๗๒   

๓๑ นางสาวบุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช ๗๒   

๓๒ นางสาววราภรณ์ ชุมภูหมุด ๖๖   

๓๓ นางสาวนัยนา น้ าสมบูรณ์ ๙๙   

๓๔ นางสาวชัญญ์ชนพร ทองขวัญ ๗๒   
 

  

 

 

สรุป 

  

 

 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  บุคลากรครู  แผนกอนุบาล  ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา เฉลี่ย ๗๗.  ชม. ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑท์ี่ระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนตั้งไว้  ในการอบรมหัวข้อต่าง ๆ นี้เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้และมีการพัฒนาตนเอง  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

๒.๔) จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษามีการ

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด  

สวยงาม  ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  อาคารสถานที่มีความม่ันคงถาวร  มีความปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในห้องเรียน

ทุกห้องเรียนเด็กจะมีพ้ืนที่ใช้สอยส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้ ๕ มุม ได้แก่ 

มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมประสาทสัมผัส  มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มี

ลานเอนกประสงค์  ให้เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม  มีห้องพยาบาลเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของเด็ก มี

ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่  ห้องเลโก้  ห้องดนตรีคีย์บอร์ด ห้องประกอบอาหาร  (Cooking) 

ห้อง English Room  มีสระว่ายน้ าส าหรับจัดกิจกรรมว่ายน้ า สนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย  เหมาะสมกับวัยของ

เด็ก ห้องศาสนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์คาทอลิก อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษา

ความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้  มีกล้องวงจรปิดติดทุกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่อง

ความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมผ่านหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก  “ปลอดภัยไว้ก่อน”   ฝึกปฏิบัติจริงในการป้องกัน

อัคคีภัย แผ่นดินไหว และมีมุมให้ความรู้ส าหรับผู้ปกครองมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการในการยืม – คืน  และ

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในช่วงเวลาก่อนที่จะรับบุตรหลานกลับบ้านหรือติดต่อธุระกับทางสถานศึกษา 

เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษามีระบบการซ่อมบ ารุง ดูแล รักษาสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้ 

 

๓๗.๒๐

๘๓.๐๐ ๗๗.๕๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรำฟแสดงผลเฉลี่ยชั่วโมงกำรอบรมสัมมนำบุคลำกร  
ระดับปฐมวัย 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒



 

 

 

 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก  มีร่องรอย

หลักฐานจากสภาพจริงภายในและภายนอกห้องเรียน บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

   ๒.๕) ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนกำรจั ด
ประสบกำรณ์  โดยสถานศึกษาได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนให้ครูน าไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ส าหรับเด็ก  และ
ครูได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป  กระดาน Activeboard  
และสื่อส าหรับเด็ก อาทิเช่น สื่อการเรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการเรียนรู้  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นสนามศูนย์น้ า ศูนย์ทราย  รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดยสถานศึกษาได้จัดท าทะเบียนสื่อ  แบบบันทึกการยืมอุปกรณ์ และบันทึกการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างชัดเจน พร้อมสรุปผลการเข้าใช้อย่างเป็นระบบ   นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง  เด็ก และชุมชน โดยจัดบรรยากาศรอบๆบริเวณสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มี
มุมหนังสือ มุมพักผ่อน มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย มีสถานที่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆและเปิดโอกาส
ให้กับผู้ปกครอง  ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก  ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม   ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันและกิจกรรมภายในโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking ) งาน
เครือข่ายผู้ปกครอง ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้ สานสัมพันธ์บ้านและสถานศึกษา  และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้มีการติดตามประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง เพ่ือน าผลมาพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ มีร่องรอยหลักฐานจากแบบบันทึกการใช้สื่อ การผลิตสื่อการเรียนการสอน บันทึกการยืม – 
คืน สื่ออุปกรณ์ เป็นต้น 

๒.๖) สถำนศึกษำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม   โดย

สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัว

บ่งชี้ความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุมกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากนั้น

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒   

 

 



 

 

 

 

โดยมีการวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่ านมา  แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ

เห็นชอบและก าหนดผู้รับผิดชอบ  ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติการตามกรอบ

ระยะเวลา  การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามที่ก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเสนอ

ผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป  จากการด าเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก  มีระบบโครงสร้างการ

บริหารงานชัดเจนการบริหารงานเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เช่น คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวาง

แผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเป็น

อย่างดีมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานศึกษาอยู่เสมอ  รวมทั้งผู้ปกครองไว้วางใจน าบุตรหลานมาเรียนใน

สถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง   

    

 

 

 

 

           จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกระเบียบวินัย             จัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบสำนประเพณีไทย 

 

 

 

     



 

 

 

 

          จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักกำรประหยัดพอเพียง จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักให้ควำมรักต่อผู้อ่ืน 

      
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้ำนภำษำอย่ำงต่อเนื่อง    จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำ 

หมำย 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนครู

ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

๑ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก

มีพัฒนำกำรทุกด้ำน อย่ำงสมดุล

เต็มศักยภำพ 

  ๙๐ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ 

 

ยอดเยี่ยม 

 

 ๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น

รายบุคคล(๕.๒) 

    
๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๑.๒ จัดท าแผนและใช้แผนการจัด

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    

๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๑ . ๓  จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม

พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน

สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่

มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง

เพียงด้านเดียว 

    

๓๕ ๙๗.๒๒  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำ 

หมำย 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนครู

ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

๒ ส ร้ ำ ง โ อ ก ำ ส ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ

ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ

อย่ำงมีควำมสุข 

  ๙๐ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์เดิม 

    ๓๖ ๑๐๐  

 ๒.๒  ให้ เด็ กมี โอกาสเลือกท า

กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ

ต้องการความสนใจ ความสามารถ 

ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก

เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    ๓๖ ๑๐๐ 

 

 ๒.๓  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 

กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง 

    ๓๖ ๑๐๐ 
 

๓ จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม

กับวัย 

  ๙๐ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 ๓ . ๑   จั ด บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้

สะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถ่ายเทสะดวก 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 

 

 



 

 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำ 

หมำย 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนครู

ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๓.๒  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 

พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ

การจัดกิจกรรม 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 
 

 ๓.๓  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด

ภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 

ป้ า ย นิ เ ท ศ  ก า ร ดู แ ล ต้ น ไ ม้   

เป็นต้น 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 

 

 ๓ .๔   ใ ช้ สื่ อ และ เทค โน โลยีที่

เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ

สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 

เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ

เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

เป็นต้น 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 

 

๔ ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพ

จ ริ ง แ ล ะน ำ ผ ลก ำ ร ป ร ะ เ มิ น

พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด

ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

  ๙๐ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำ 

หมำย 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน 

ครู

ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวนครู

ผ่ำนเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน

ก ำหนด(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพท่ีได้ 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่

ปฏิบัต ิ

 ๔.๑ ประเมินพัฒนาการเด็กจาก

กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย

เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 
 

 ๔.๒ วิ เคราะห์ผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 
 

 ๔.๓ น าผลการประเมินที่ ได้ ไป

พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 

 
 

 ๔.๔ น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    ๓๕ ๙๗.๒๒ 
 

               สรุปผลกำรประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

๙๘.๖๑ ยอดเย่ียม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒ โดย

ก าหนดกลยุทธที่ ๙  คือ  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี

ได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ แผนงานหลักสูตร

สถานศึกษา   หน่วยงานร่วมคือ แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแผนงานประเมินพัฒนาการนักเรียน  

รับผิดชอบในการพัฒนาตามกลยุทธ์ โดยด าเนินการพัฒนาให้ครู  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง

อิสระตามความสนใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความหมายต่อเด็ก อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้

ในห้องเรียน การช่วยกันตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงานของเด็ก  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง พร้อมน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

 

 

๙๗.๒๒

๑๐๐

๑๐๐

๙๗.๒๒

๙๕.๕๐๙๖.๐๐๙๖.๕๐๙๗.๐๐๙๗.๕๐๙๘.๐๐๙๘.๕๐๙๙.๐๐๙๙.๕๐๑๐๐.๐๐๑๐๐.๕๐

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มพีัฒนาการทกุด้าน 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและปฏิบัติจรงิ

จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลไปพัฒนา

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ



 

 

 

 

กับเด็กให้มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครู

ลงสู่เด็ก  ดังนี้ 

๓.๑) จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  โดย 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่  มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู จัดศึกษาดูงานทั้งใน
และนอกประเทศ  มีการนิเทศการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอจาก เพ่ือนครู ครูผู้ช านาญด้านการนิเ ทศ และ
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตสื่อ และการ
พัฒนางานวิจัย  การด าเนินงานดังกล่าว   ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้
เป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษา ได้ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน  คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามวัยของเด็ก  และน ามาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวม
ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   กิจกรรมประจ าวัน  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมยามเช้า กิจกรรม
ผู้น า  และกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง    

๓.๒) สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงมีควำมสุข  

โดยครูมี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด โดยผ่านกระบวนการท าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี มีทักษะ   มีความสามารถในการแสดงออก การน าเสนอผลงาน กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

๓.๓) จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ครูม ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การท าป้ายนิเทศ การมี ส่วนร่วม
ก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อย  การน าสื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กรู้จักน าสิ่งใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์  นอกจากนี้ครูได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน  เช่น คอมพิวเตอร์  เกม
การศึกษา และน าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ในเรื่ องที่เด็กสนใจ ให้เด็ก
สืบค้นจากวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวิทยากรท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
กิจกรรมเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง 
เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

   ๓.๔) ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป 
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมิน
เด็กตามสภาพจริงมีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน 
การพูดคุย สัมภาษณ์  เป็นต้น  และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องน ามาใช้จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 
 

        

 จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย   เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรประกอบอำหำร 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

๒. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ร้อยละ 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 

๑ 

๑. คุณภำพของเด็ก ๙๔.๘๙ ยอดเย่ียม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้(มฐ.๑)  

๙๔.๘๒  

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 
(มฐ.๒) 

๙๖.๔๐  

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
(มฐ.๓) 

๙๗.๙๙  

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้(มฐ.๔) 

๙๐.๓๖  

มำตรฐำนที่ 

๒ 

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๙๙.๗๒ ยอดเย่ียม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น(๗.๑) 

๑๐๐  

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน(๕.๘) ๙๙.๒๒  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์(๕.๕,๖.๕,๙.๒) ๙๙.๐๗  

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
(๗.๕,๙.๑) 

๑๐๐  

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์( ๙.๑) 

๑๐๐  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม(มฐ.
๘) 
 

๑๐๐  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ร้อยละ 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 

๓ 

๓. กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๙๗.๕๗ ยอดเย่ียม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ(๕.๒)  

๙๗.๒๒  

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมี
ความสุข (๕.๓,๕.๗ ) 

๙๘.๖๑  

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

(๕.๖) 

๙๗.๒๒  

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก(๕.๔,๕.๕,๕.๙) 

๙๗.๒๒  

สรุปผลกำรประเมินระดับปฐมวัย 

(ผลเฉลี่ยมำตรฐำนที่ ๑+๒+๓) 

 

๙๖.๘๒ 

 

ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 

๙๔.๙๘

๙๙.๗๒

๙๗.๕๗

กรำฟสรุป มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ

ด้านคุณภาพเด็ก

ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ



 

 
 
 
 

   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ี 
ส าคัญ  ที่สถานศึกษาจะต้องน ามาวิเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง  หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

 
๓.จุดเด่น ๔.จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพเด็ก ด้ำนคุณภำพเด็ก 
       ๑) เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  
มีน้ าหนัก  ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับ  ยอด
เยี่ยม  มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย  มีทักษะในการ
เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วว่องไว กล้ามเนื้อ    

๑)  การพัฒนาเด็กให้มีน้ าหนัก เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  

มีแนวทางดังนี้ 

  -  เด็กที่ มีน้ าหนักสู งกว่ า เกณฑ์    มี
แนวทางในการด าเนินการ  ได้แก่  รวบรวมข้อมูล 

มือแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาได้ดี ใช้มือ
หยิบจับสิ่งของได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       ๒)  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจดี  มี
ความร่าเริงแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัย  สนุกสนานกับการเล่นและเรียนรู้
สิ่งต่างๆ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัย  
คือ  HAPPY  “มีความสุข”  กล้าพูดกล้าแสดงออก  
มีความมั่นใจในตนเอง   มีน้ าใจรู้จักการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน มีศักยภาพในด้านศิลปะและดนตรีสามารถ
เข้าร่วมประกวด  แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  
และไดร้ับรางวัลจากการเข้าแข่งขัน  เช่น การวาด
ภาพระบายสี  การเล่นวงเมโลเดียน  เป็นต้น 

ของเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์  จัดกิจกรรมที่
ช่วยควบคุมน้ าหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน อาทิเช่น จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
กลุ่มย่อย  ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับ  
วิธีการควบคุมน้ าหนักให้กับเด็กกลุ่มนี้ จัดค่าย
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของอาหาร  
         -   เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่า เกณฑ์    มี
แนวทางในการด าเนินการ  ได้แก่  รวบรวมข้อมูล
ของเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  มาด าเนินการ
จัดกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมน้ าหนักของเด็กให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น จัดกิจกรรมออกก าลัง
กายกลุ่มย่อย  จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประโยชน์และโทษของอาหาร เป็นต้น 
 

 

 



 

 

 

 

 

๓.จุดเด่น ๔.จุดควรพัฒนำ 
       ๓ )   เ ด็ ก มี พัฒนากา รทา งด้ า นสั ง คม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
เด็กมีทักษะชีวิตในการช่วยเหลือตนเองจากการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน  เป็นผู้น าในการ
ร้องเพลงชาติ น าสวด  น ากายบริหารได้ดี  รู้จัก
ประหยัด ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  ทิ้งขยะได้ถูกที่ มี
มารยาทในการไหว้ทีถูกต้องสวยงาม สามารถเข้า
ร่วมประกวดกับหน่วยงานภายนอก  และได้รับ 
รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดมารยาท 
     ๔)  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและการแสวงหาความรู้ ใช้
ทักษะด้านภาษาในการพูดสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ 
สื่อความหมายได้เหมาะสมกับวัย  ใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ดี  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะ  และการ
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางแปลกใหม่อยู่เสมอ  
มีผลงานจากการเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอกได้รับรางวัลเหรียญทอง  การวาดภาพ
ระบายสีตามจินตนาการ  การแสดงท่าทางกาย
บริหาร  และเด็กทุกคนมีความพร้อมส าหรับการ
เรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห์ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กได้มี

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมตามวัย 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
       ๑) สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ การ 

๑) สถานศึกษาน าจุดที่เป็นจุดควรพัฒนา  มา
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทุกด้าน 

บริหารจั ดการ เป็ น ไป ในลั กษณะของคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีบุคลากรทุกฝ่าย
ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

๓.จุดเด่น ๔.จุดควรพัฒนำ 
      ๒)สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ปกครองและชุมชน  มีการบูรณาการอย่าง
หลากหลายทั้งทักษะพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม   เน้นการเรียนรู้ที่ ให้เด็ก
ลงมือปฏิบัติจริง 
      ๓)สถานศึกษามีสิ่ง อ านวยความสะดวกอย่าง
ครบถ้วนทั้งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  มีการส ารวจ  การ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  การใช้งานภายในห้องเรียน
และบริเวณโดยรอบ ให้มีความปลอดภัยเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  
       ๔)สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกจากฝ่าย
การศึกษาให้เป็นศูนย์การอบรมระบบทางไกล
ออนไลน์ระดับปฐมวัย “หลักสูตรสะเต็มศึกษา”  
ของ  สสวท.  
      ๕)  บุคลากรครูภายในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ  มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย
โดยตรงมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กมากกว่า๑๕ ปี ขึ้นไป และยังได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
     ๖) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นอย่างด ี  

๒) ส่งเสริมบุคลากร  ให้พัฒนานวัตกรรมของ
ตนเอง  อย่างหลากหลายชัดเจนเพิ่มมากข้ึนใน 
รูปแบบ“หนึ่งคนหนึ่งเทคนิคหรือหนึ่งนวัตกรรม”  

สอดคล้องกับสังคม 

๓)  พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความ

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๓.จุดเด่น ๔.จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
       ๑) สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของครู ได้แก่ โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
ยุคใหม่  และโครงการที่พัฒนาคุณภาพเด็ก เช่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปี  โครงการเด็กดีศรียอแซฟ  โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น  เพ่ือให้ครู
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      ๒)ครูทุกคนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ หลักสูตรสะเต็มศึกษา
สามารถน าความรู้มาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ  ที่เน้นการปฏิบัติ
จริง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๓) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถจัดการเรียนการ 

สอนที่หลากหลาย และเน้นการใช้กระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดกับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย    

      ๔) เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพผ่ านการจั ดกิจกรรมต่ างๆ ที่ ทาง
สถานศึกษาจัดให้อย่างหลากหลาย  ทั้งในและ
นอกห้องเรียน มีกระบวนการประเมินพัฒนาการ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

      ๑) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและก ากับติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้มาใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก     

       ๒) พัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัย 

       ๓) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ เป็นรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย และเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้ให้
เกิดกับเด็กอย่างแท้จริง    

      ๔)  ครูน าความรู้ที่ ได้ รับจากการอบรม
ออนไลน์  หลักสูตรสะเต็มศึกษามาจัดกิจกรรมให้
เด็กอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 



 

 

 

 

 

๕. แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก อย่างเหมาะสม
กับวัย 

๒. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถและทันสมัย  ตามสภาพสังคมปัจจุบัน  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๓.  ส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมให้การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา  

๖. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

   ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการช่วยกันด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนาเด็ก  บุคลากร  
ครู  และสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
          ๗. ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ(ถ้ำมี) 
  สถานศึกษาก าหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีความโดดเด่นและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเน้นในการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากล
ในอนาคต การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
กระบวนกำรพัฒนำควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

๑. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษา และ สสวท. ในการร่วมเป็นศูนย์การอบรม STEM โดย 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นพ่ีเลี้ยง  และช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

ของ สสวท. ในฐานะศูนย์การอบรมสะเต็มท้ัง  ๔  หลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๒. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง  ผ่านการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอนของครู  ที่มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา NELC มาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  

มีกระบวนการนิเทศติดตามการน าภาษาอังกฤษของครูลงสู่เด็ก  ผ่านการนิเทศการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

ประจ าวัน  และฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ  ส่งเด็ก เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษกับ

หน่วยงานภายนอก  และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขัน 

 

 

 

 

 

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นำนำชำต ิ

(C ๓) 

ชำต ิ

(C ๒) 
ท้องถิ่น/ภูมภิำค 

(C ๑) 

๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM  ระดับปฐมวัย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
   

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของ

ครูและเด็กอย่างสม่ าเสมอ    

๓. การส่งเสริมศักยภาพของเด็กด้านดนตรี  โดยจัดท าวงเม

โลเดียน   
 

๔.  การประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อ  

SOCIAL  อาทิ  FACEBOOK 
   



 

 

 

 

 

 ๓.  สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือกเด็กในระดับอนุบาล  ๓  ที่มีศักยภาพและมีทักษะด้านดนตรี  เพ่ือเข้า

ร่วมวงเมโลเดียน  ด าเนินการฝึกซ้อมให้เด็กมีทักษะความช านาญตลอดปีการศึกษา  จัดท าค่ายฝึกซ้อมและส่งเด็ก

เข้าร่วมแสดงในงานโรงเรียน  เป็นต้น กีฬาสีแผนกอนุบาล  กีฬาสีขั้นพ้ืนฐาน  และเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงาน

ภายนอกตามความเหมาะสม  

 ๔. สถานศึกษามีการวางแผนประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่าน  FACEBOOK  เว็บไซต์ของ

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และมียอดผู้ติดตามสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ภำคผนวก 
    

๑. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๕. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ ๒ –รอบ๔) 
๕. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

๑.มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

ประกำศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 
     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 

๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  จึงได้ก าหนด

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา๒๕๖๒ ไว้ดัง

รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

          ลงชื่อ   

(บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

 
 
 



 

 
 
 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 
เรื่อง  กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก  ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 

๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับยอด

เยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 

๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ที ่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

ระดับ

คุณภำพ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั  ระดับยอด

เยี่ยม 

๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ ครจูัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช่สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๔   ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

๒.ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ค ำสั่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกหญิง 

ที่  ญ ๒๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ  แผนกอนุบำล” 

.................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

หมวดที่  ๖  มาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

 ๑.  เซอร์ชอง  บัปติส สุดประเสริฐ  รองผู้อ านวยการ 

 ๒.  เซอร์กัลลิสตัส อินพาเพียร  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 ๓.  นางวรวีร ์ พลายละหาร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการ 

 ๔.  น.ส.ดุษดี แจ่มทิม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 

 ๕.  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 ม่วงใหญ่ 

   นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ  น.ส.สุพรรณี วราเอกศิริ 

   น.ส.ศรัณยา แซ่เฮ้ง  นางเสงี่ยม เก้าลิ้ม 

   น.ส.นภาภรณ์ เกี้ยงบางยาง 

   ด้ำนสังคม  : 

   น.ส.รุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย   

   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.ปรียา เทเสนา  น.ส.ธรัญญา อักษรดี 

   น.ส.ณาฏณภางค์  วงศาโรจน์   
 

 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.อภิชยา พลเยี่ยม  น.ส.นัยนา น้ าสมบูรณ์  

 นางกันทะนีย์ ตาคุ  น.ส.ชมพูรัตน์ ใจมั่น 

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 
 

 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  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

    ลงชื่อ…………………………………..……………………... 
             (เซอร์ชอง บัปตีส  สุดประเสริฐ) 

              อธิการิณี /รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอแซฟอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ์ 

พิเศษ ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๒ อำคำรสนัตะมำร ี

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

รำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

 ๑. บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ 

 ๒. บาทหลวงเดชา อาภรณร์ัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๓. บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
 ๔. บาทหลวงสุพัฒน ์ หลิวสริ ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๕. นางวริยา อินพาเพียร  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

 ๖. นายสมยศ อัมเรศ  ผู้แทนคร ู   กรรมการ 

 ๗. บาทหลวงสุชาต ิ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

   

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 

 ๑.  น.ส.ลัดดา  เหลืองศศิพงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบวำระที่ ๑. เรื่องประธำนแจง้ให้ที่ประชุมทรำบ 

๑.๑ กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งกรรมกำร  
 

ประธานแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนตามการประกาศเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพระสงฆ์ของ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

 

๑.๒ กำรเตรียมรับกำรประเมิน สมศ รอบ ๔ 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าทางโรงเรียน
จะได้รับการประเมินในช่วงภาคเรียนท่ี ๑ การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๑.๓ ปฏิทินโรงเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 คณะกรรมการจัดการศึกษาก าลังปรับแก้ไขปฏิทินโรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ์ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากมี

การเลือนเปิดภาคเรยีนเป็นวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม  รับทรำบ  

 

ระเบียบวำระที่ ๒   รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  

   - 
มติท่ีประชุม   - 

 

ระเบียบวำระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   - 

มติท่ีประชุม รับทรำบ - 

 

 



 

 

 

 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

๔.๑ รำยงำนคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ด าเนินการสรุปและจัดท ารูปเล่ม ส่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ฝา่ยการศึกษาเป็นทีเ่รียบร้อย

แล้ว มีผลดังนี ้

ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  

ที่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ร้อยละผลกำร

ด ำเนินกำร 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ๙๔.๘๙ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได ้

๙๔.๘๒ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๖.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๓   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๙๗.๙๙ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  มทีกัษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ๙๐.๓๖ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ร้อยละผลกำร

ด ำเนินกำร 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๙๙.๗๒ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทของ

ท้องถิ่น 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๙๙.๒๒ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ๙๙.๐๗ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ ์

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๙๗.๕๗ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดลุเต็ม

ศักยภาพ 

๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอยา่งมี

ความสุข 

๙๘.๖๑ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช่สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

๓.๔   ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 รวมผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ๙๗.๓๙ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ร้อยละผลกำร

ด ำเนินกำร 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ๙๔.๒๑ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๙๐.๐๙ ยอดเยี่ยม 

๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๘.๓๓ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ๙๑.๓๗ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๔.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม ๘๙.๐๗ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๔.๗๗ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
๙๒.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
๙๒.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ร้อยละผลกำร

ด ำเนินกำร 
ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๙๒.๑๗ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๙๖.๑๓ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ 
๙๔.๔๔ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๒.๓๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
๙๒.๐๒ ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

๔.๒ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนได้รับอนุมตัิจากฝ่ายการศกึษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตาม

หนังสือที่ ศก.๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ของแผนกชาย และหนังสือที่ ศก.๑๐๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน 

๒๕๖๓ แผนกหญิง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



 

 

 

 

 

๔.๓ หลักสูตรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน ๒๕๕๓ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ 

 การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมหลกัสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 

 

ระเบียบวำระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 
  - 

เลิกประชมุ เวลำ    ๑๕.๑๐  น. 
 

 

 

       ลงช่ือ   นางสาวลัดดา  เหลืองศศิพงษ์ 

           ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

(บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา) 

      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๒ อำคำรสันตะมำรี 

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

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ลงช่ือ 

1 บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

ประธานกรรมการ 
 

2 บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4 บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5 นางวริยา อินพาเพียร  ผู้แทนผู้ปกครอง  

6 นายสมยศ อัมเรศ  ผู้แทนครู  

7 
บาทหลวงสุชาติอุดมสิทธิ

พัฒนา 
ผู้อ านวยการ  

 

 

 



 

 

 

 

ผลกำรรับรองข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 

 ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 เนื้อหาในรายงานได้ผ่านการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน ตลอดจน 
ความสอดคล้องของผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต 
รวมทั้งข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
 
รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

๑. บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล        ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์         กรรมการ 
๓. บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย       กรรมการ 
๔. บาทหลวงสุพัฒน์  หลิวสิร ิ        กรรมการ 
๕. เซอร์ชอง บัปติส กาญจนา  สุดประเสริฐ      กรรมการ 
๖. นางวริยา  อินพาเพียร         กรรมการ 
๗. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา      เลขาฯคณะกรรมการ 

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑. บาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัปไมย ประธานส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 ๒. นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 ๓. ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 สมควรรับรองรายงาน           ไม่สมควรรับรองรายงาน 
 
 

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล  
                                      ( บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ) 

ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
                                             ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา  
                      ( บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ) 
ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
                              ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๕. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ ๒ –รอบ ๔) 
 

รอบกำรประเมิน 
ระดับผลกำรประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

รอบที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) 

๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 

ดีมาก ดีมากทุกมาตรฐาน  

ยกเว้น มาตรฐานที ่๕ ด ี

รอบที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

๓๐-๓๑ กรกฎาคม , ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดีมาก ทุกตัวบ่งช้ี ดีมากทุกตัวบ่งช้ี  

ยกเว้น ตัวบ่งช้ีที ่๕ ด ี

รอบที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ยังไม่ได้รับการประเมิน ยังไม่ได้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
๖. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กได้ปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง  ในการจัดหลักสูตรการศึกษา  โรงเรียนก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

ช่วงอำยุ อำยุ ๓ – ๕ ปี 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ สำระท่ีควรรู้ 

สำระกำรเรียนรู้ -  ด้านร่างกาย 
-  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านสติปัญญา 

-  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 

ระยะเวลำเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา  โดยทางโรงเรียนได้
ก าหนดเวลาเรียนเป็น  ๒  ภาคเรียน  ต่อ  ๑  ปีการศึกษา  หรือ  ๒๐๐  วัน  ต่อ  ๑  ปี
การศึกษา  ในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  ๕ – ๖  ชั่วโมงโดยประมาณ 

 
  กำรจัดชั้นเรียน   

              ยึดอายุของเด็กเป็นเกณฑ์ โดยก าหนดให้เด็กอายุ ๓ – ๔ ปี อยู่ในระดับชั้นอนุบาล ๑  เด็กอายุ ๔ – ๕ 

ปี อยู่ในระดับชั้นอนุบาล ๒  เด็กอายุ ๕ – ๖ ปี  อยู่ในระดับชั้นอนุบาล ๓ 

  ระยะเวลำเรียน 

               ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่

เริ่มเข้าเรียน  โดยโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๔  เดือน 

โดยประมาณ  ภาคเรียนที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน  ภาคเรียนที่ ๒ เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์  ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ชั่วโมง  โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน ต่อ ๑ ป ี

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  สำระท่ีควรเรียนรู้ 

              สาระที่ควรเรียนรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด

หลังจากน าสาระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นการ

ท่องจ าเนื้อหา  ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก

โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

               เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ วิธีระวัง

รักษาร่างกายให้สะอาดและสุขภาพอนามัยที่ดี  การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเอง  รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย  การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  การ

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  การรู้จักแสดงความ

คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การก ากับตนเอง  การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตาม

ล าพังหรือกับผู้อ่ืน  การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความภาคภูมิใจ  ในตนเอง  การสะท้อง  การรับรู้อารมณ์และ

ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม  การแสดงมารยาทท่ีดี  

การมีคุณธรรม  จริยธรรม                

               เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา 

ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องและใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน  สถานที่ส าคัญ  วัน

ส าคัญ  อาชีพของคนในชุมชน  ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

     เรื่องรำวเกี่ยวกับธรรมชำติรอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  ลักษณะ  ส่วนประกอบ  การ 

เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช  ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน  น้ า  ท้องฟ้า  สภาพอากาศ  

ภัยธรรมชาติ  แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน  ที่แวดล้อมเด็ก  รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสา

ธารณสมบัติ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     เรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย

ในชีวิตประจ าวัน  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ  รู้จักชื่อ  ลักษณะ  สี  ผิวสัมผัส  ขนาด  

รูปร่าง  รูปทรง  ปริมาตร  น้ าหนัก  จ านวน  ส่วนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

รอบตัว  เวลา  เงิน  ประโยชน์  การใช้งาน  และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  การคมนาคม  

เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน  อย่างประหยัด  ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม    



 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินรำยมำตรฐำนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

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

ผลประเมิน 
เปรียบเทียบ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก  ๙๙.๑๓ ๙๖.๐๐ ๙๔.๘๙ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้  

มฐ.๑ ๙๙.๖๘ ๙๗.๔๐ ๙๔..๘๒ 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้  มฐ.๒ ๙๙.๖๒ ๙๗.๐๑ ๙๖.๔๐ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มฐ.๓ ๙๘.๙๘ ๙๘.๓๑ ๙๗.๙๙ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้ 

มฐ.๔ ๙๘.๒๒ ๙๑.๒๘ ๙๐.๓๖ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ๑๐๐ ๙๙.๕๕ ๙๙.๗๒ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๗.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๕.๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๒๒ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ ๕.๕,๖.๕, 
๙.๒ 

๑๐๐ ๙๗.๓๐ ๙๙.๐๗ 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๗.๕, ๙.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์ 

๙.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม มฐ.๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ๑๐๐ ๙๒.๘๐ ๙๗.๕๗ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  ๕.๒ ๑๐๐ ๘๗.๓๙ ๙๗.๒๒ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข  ๕.๓, ๕.๗ ๑๐๐ ๙๘.๖๕ ๙๘.๖๑ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ๕.๖ ๑๐๐ ๙๗.๓๐ ๙๗.๒๒ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕.๔, ๕.๕, 
๕.๙ 

๑๐๐ 
๘๗.๘๔ ๙๗.๒๒ 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

เปรียบเทียบผลประเมินรำยมำตรฐำน(ภำพรวม)ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำน 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

๑. คุณภาพเด็ก ๙๙.๑๓ ยอดเยี่ยม ๙๖.๐๐ ยอดเยี่ยม ๙๔.๘๙ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการบริหารจัดการ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๙๙.๕๕ ยอดเยี่ยม ๙๙.๗๒ ยอดเยี่ยม 
๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๙๗.๓๐ ยอดเยี่ยม ๙๗.๕๗ ยอดเยี่ยม 

ผลเฉลี่ย ๙๙.๗๑ ยอดเยี่ยม ๙๗.๖๒ ยอดเยี่ยม ๙๗.๓๙ ยอดเยี่ยม 
 

ระดับคุณภาพ ๕ ยอดเยี่ยม = ๙๐ – ๑๐๐/ ๔ ดีเลิศ =๘๐-๘๙/ ๓ ดี = ๗๐ – ๗๙ / ๒ ปานกลาง = ๖๐ – ๖๙ / ๑ ก าลังพัฒนา = ต่ ากว่า 
๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

ตำรำงเทียบมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ กับมำตรฐำนกำรศึกษำ EDBA และหน่วยงำนรับผิดชอบ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

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

EDBA 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

หลัก/ร่วม มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพเด็ก   
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได ้  

มฐ.๑ งานประเมินพัฒนาการ 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้  มฐ.๒ งานประเมินพัฒนาการ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มฐ.๓ งานประเมินพัฒนาการ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได ้ 

มฐ.๔ งานประเมินพัฒนาการ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๗.๑ งานหลักสูตร 
๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๕.๙ งานบุคลากร 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ ๕.๕ 

๖.๕ 
๙.๒ 

งานบุคลากร 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๗.๕ 
๙.๑ 

งานบริการ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์ 

๙.๑ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 
๘.๔ 
๘.๕ 
๘.๖ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   
๓.๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  ๕.๒ งานหลักสูตร 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข  ๕.๓ 

๕.๗ 
งานหลักสูตร 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ๕.๖ งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕.๔ 
๕.๕ 
๕.๙ 

งานประเมินพัฒนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 


