
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self -  Assessment  Report  : SAR) 

ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
เลขที่  ๒  หมู่  ๖  แขวง/ตำบล  ท่าข้าม  เขต/อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
 
 
 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒ กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ เกิด
การพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่า สถานศึกษานั้น สามารถจัด 

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
หน่วยงานท่ีกำกับดูแล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ.๒๕๔๕) หมวดท่ี ๖ มาตรท่ี ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษา ท่ี
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก   

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้ความสำคัญในการทำงานเชิงระบบ มีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน  
ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และนำไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อ

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ของโรงเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จท่ี เกิดขึ้น ตามบริบท
ของโรงเรียน ซึง่มีองค์ประกอบ ๓  ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 
๓ ผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนเสนอ รายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เขต พื้นท่ี ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ปกครอง และสาธารณชน   

    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาทุกท่าน ท่ีได้เสียสละ และให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน ฉบับนี้ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ ในปีการศึกษาต่อไป   
                          
 
                                             
   
                                                   ................................................................  

                                 (บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา)    

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

                            ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 



 
 

สารบัญ 
           

                  หน้า 
 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนท่ี ๑ บทสรุปของผู้บริหาร        ๑ 
  ตอนท่ี ๑   ข้อมูลพื้นฐาน        ๑ 
  ตอนท่ี ๒   การนำเสนอผลการประเมินตนเอง     ๒ 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพ้ืนฐาน         ๑๐ 
๑.  ข้อมูลพื้นฐาน        ๑๐ 
๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๔ 
๓.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา   ๑๗ 
๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      ๑๙ 
๕.  นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation/Best Practice)    ๑๙ 
๖.  รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ       ๒๕ 
๗.  ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     ๒๗ 
๘.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา    ๒๘ 

  ๙.  หน่วยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก     ๓๐ 
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๓๑ 

๑.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน       ๓๑ 
๒.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๕๒ 
๓.  จุดเด่น         ๕๓ 
๔.  จุดควรพัฒนา        ๕๔ 
๕.  แนวทางการพัฒนา        ๕๔ 
๖.  ความต้องการช่วยเหลือ       ๕๔ 
๗.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)      ๕๕ 

ภาคผนวก               ๕๘-๗๖ 
 

 

 

 



 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน   
โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 

ที่ต้ัง : ๒ หมู่ ๖ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 

สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โทรศัพท์ :  ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๕ (แผนกอนุบาล) / ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๖ (แผนกหญิง) 

   ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๗ (แผนกชาย) /  

   ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๘ (แผนก  English Programme) 

   ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙  

Email : Joseph.upathamschool@gmail.com    

website : www. Joseph.ac.th  

ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดต้ังเลขท่ี ๓ / ๒๕๐๘ 

เปิดสอนระดับชั้น        : เตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

จำนวนนักเรียน  : ๔,๓๘๖ คน 

จำนวนบุคลากรในโรงเรียน  : ๓๕๘ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี ๒ การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

๑)  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
๒)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ   
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก 
   

   ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีสุขนิสัยที่ดี   สามารถใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว   และประสานสัมพันธ์กันดี   มีการช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  
ของเด็กเป็นประจำทุกเดือน   จัดทำบันทึกการตรวจสุขอนามัย  สุขนิสัยของเด็กเป็นรายบุคคล ครูดูแลให้เด็กรู้จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ดื่มนมเป็นประจำ  ดื่มน้ำสะอาด  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และ
หลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม พักผ่อนเป็นเวลา  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างปลอดภัย มีทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกาย  ใช้มือและตาได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี  เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกายผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วย
แนะนำเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และเกมการศึกษา   มีโครงการ กิจกรรมท่ีจัดให้กับเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมพิชิตพุง ที่ส่งเสริมการเต้นประกอบเพลง  ให้เด็กได้มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่วและช่วยกระตุ้นให้เด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ได้รับการออกกำลังกายเพื่อสลายไขมันส่วนเกิน  และมี
น้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็ก  ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  และพบว่า   เด็กมีผลการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง  ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมพิชิตพุง เป็นต้น 
และเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๑   
    ๑.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ ์   
          สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี  รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ   ดนตรี  การเคล่ือนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจท่ีดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข  แสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมกับวัย  และสถานการณ์รอบตัว  มีความซื่อสัตย์ รู้จักนำส่ิงของท่ีไม่ใช่ของตนเองมาคืนเจ้าของ  มีจิตใจ
ดี   เมตตากรุณาต่อผู้อื่น และมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของต่างๆให้กับผู้อื่นเสมอ  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลายที่ส่งเสริมสุนทรียภาพการแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีให้กับเด็ก    มี
การจัดกิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปีแผนกหญิงและอนุบาล ที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการให้การแบ่งปันสิ่งของ
ให้กับผู้อื่น โดยมีครูและผู้ปกครองคอยปลูกฝัง ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมี



 
 

หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการด้านอารมณฺ จิตใจ แผนการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ เป็นต้น และเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๒๔  
   
 ๑.๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
          สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคม   มีทักษะชีวิต  ปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข  
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน   เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย การใช้ห้องน้ำ  
ห้องส้วม  การเก็บของเล่นของใช้ส่วนตน  รู้จักใช้ส่ิงของอย่างประหยัด  ฝึกให้เด็กช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้
สวยงาม  ท้ิงขยะให้ถูกท่ี และปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม  ผ่านกิจกรรมงามอย่างไทยง การ
ทักทายผู้ใหญ่ในชีวิตประจำวันของเด็ก  เรียนรู้การเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ต่างๆได้ดี มีการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 
- ๑๙ เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งทางสังคม เป็นกลุ่มการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ เด็กๆได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และ
ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  อย่างต่อเนื่อง  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมิน
ตนเอง  ได้แก่  แบบประมินพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมงามอย่างไทย กิจกรรมหนูน้อยนักออม และการปฏิบัติ
ตนผ่านกิจวัตรประจำวัน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้  คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๔๑ 
  ๑.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   
           สถานศึกษา  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  โดยใช้ภาษาในการ
ส่ือสารผ่านกิจกรรมประจำวัน  การพูดคุยสนทนาร่วมกัน  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของเด็กกับเด็ก  เด็กกับ
ครู การเล่าเรื่องราว   นิทาน  การขีดเขียนภาษาโดยธรรมชาติ  ใช้เกมการศึกษา  เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดรวบยอด
ของเด็ก  ส่งผลให้เด็กมีทักษะในการสังเกต  รู้จักการเปรียบเทียบ   มีความคิดเชิงเหตุผล  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย   จัดกิจกรรมศิลปะ  และกิจกรรมเคล่ือนไหว  ให้เด็กได้ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ส่ือสารความคิด และความรู้สึกของเด็กออกมาอย่างหลากหลายและแปลกใหม่โดยครูจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
โดยอาศัยผู้ปกครองช่วยกระตุ้นเด็กในการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆครูได้จัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกัน
แสดงความคิดโต้ตอบ และนำเสนอผลงานภายในกลุ่มออนไลน์ในห้องเรียน มีการจัดโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้  ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง  อาทิเช่น  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้  อย่าง
สม่ำเสมอและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙  เด็กๆสามารถเรียนรู้โดยผ่านบทเรียนออนไลน์ 
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย  สามารถส่ือสาร และตอบคำถามจากเรื่องราวในนิทานบทเรียนออนไลน์ หรือผ่านเกมการ
เรียนรู้ท่ีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนท่ีบ้านโดยการช่วยสอนของผู้ปกครองทำให้



 
 

เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนครบตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีทางโรงเรียนได้กำหนดเอาไว้ ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการ
ของเด็กรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง  ต่อเนื่อง  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่ แบบ
ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้  เป็นต้น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  คิดเป็นร้อยละ 
๙๓.๘๓ 
          จากการประเมินพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  ของเด็กรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  และย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา  ๓  ปี พบว่า  เด็กมีพัฒนาการสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีความพร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับประถมศึกษา  มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๗)   แผนปฏิบัติการประจำปี   หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์  
บันทึกหลังสอนแบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก  การวัดส่วนสูง  แบบบันทึกสุขอนามัยสุขนิสัย   แฟ้มสะสมผลงานของ
เด็กๆ และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    

   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
          สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มี
กระบวนการจัดทำหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้  การกำกับติดตาม  และการประเมินหลักสูตร โดยทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Kindergarten Intensive English 
Couse (KIEC)  และหลักสูตร Kindergarten  Extra  English Couse (KEEC)  เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชนอย่างดี  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  (พ.ศ.๒๕๖๓ -๑๕๖๗)   แผนปฏิบัติการประจำปี   หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์  
แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
          สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  ในอัตราส่วนครู : เด็ก ๑:๑๕   
ทุกห้องเรียนจะมี  ครู ๑  คน และพี่เล้ียง  ๑ คน  รับผิดชอบหน้าท่ีอย่างชัดเจน   โดยครูประจำช้ัน เป็นผู้ทำหน้าท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก คอยดูแลพฤติกรรม ส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรง
อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมท่ีครูจัดให้ท้ังในและนอกห้องเรียน ผ่านส่ืออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  และครูพี่เล้ียงช่วย
ดูแลอำนวยความสะดวก  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมท่ีจัดให้กับเด็กบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง ได้แก่ แผนงานจัดบุคลากร  คู่มือบุคลากร  จำนวน
บุคลากร  และคำส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 



 
 

          สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ด้าน
ต่างๆโดยส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  ตามแนวทางท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา  บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมเฉล่ียมากกว่า คนละ ๗๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา และรูปแบบการอบรม
เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรใน
ด้านการใช้ส่ืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูมีความรู้และประสบการณ์ใน
การนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙  บุคลากรนำความรู้ท่ีได้รับจาก
การอบรมมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM)  มีกระบวนการติดตามการนำความรู้
ของครูลงสู่เด็กในห้องเรียน  ผ่านกระบวนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแบบเป็นทางการและ
การนิเทศแบบไม่เป็นทางอย่างสม่ำเสมอ  โดยในภาคเรียนท่ี ๑  และ ภาคเรียนท่ี ๒ มีการนิเทศผ่านการจัดกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรม  กิจกรรมพิเศษ  มีการบูรณาการภาษาอังกฤษตามจุดเน้นของสถานศึกษาลงในกิจกรรมหลัก ผ่าน
ระบบการสอนแบบออนไลน์  มีการปฐมนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอน ของครูเข้าใหม่ เพื่อให้ครู
ใหม่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔ -๑๕๖๘)   แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนงานพัฒนา
บุคลากร   แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แบบรายงานการอบรม  และแบบบันทึกกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้( 
KM )  มีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
          สถานศึกษามีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  ในห้องเรียนมีพื้นท่ีในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก  มีมุมการเรียนรู้ จำนวน ๕ 
มุม เด็กได้เรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อาทิ
เช่น การจัดป้ายนิเทศมาตรการป้องกันตนเองจากโรค COVID – ๑๙  ป้ายรณรงค์ให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมจริงเชิงสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่าง  ท้ังในและนอกห้องเรียน  เด็กมีส่ือของเล่น
รายบุคคลจัดเตรียมใส่ตะกร้าไว้เป็นสัดส่วนชัดเจน  จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ ( Whole 
Language )     เป็นต้น  มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยส่ือ เทคนิค และกิจกรรมท่ี
หลากหลาย   มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  งานจัดบรรยากาศห้องเรียน  งานอาคารสถานท่ี   แบบ
บันทึกการรับส่ืออุปกรณ์ของเล่นเข้าห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมจริงภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กเป็นอย่างดี มีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
   ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
          สถานศึกษาจัดส่ิงอำนวยความสะดวกด้านส่ือเทคโนโลยี  และสารสนเทศพื้นฐาน ท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยจัดเก็บส่ือครอบคลุมงานในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ เช่น  ข้อมูลด้านบุคลากร งานวิชาการ  งานประเมินพัฒนาการ  งานเผยแพร่ผลงาน งาน
มาตรฐาน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ ให้กับเด็ก  ทุกห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี ได้แก่ โทรทัศน์  สัญญาณ WIFI  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กและครูอย่างพอเพียง เด็กได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ มีส่ือ IPAD  TABLET  



 
 

อย่างเหมาะสมกับวัย  มีห้องสมุดสำหรับให้เด็กได้เรียนรู้และค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง  ผ่านหนังสือท่ี
หลากหลาย  คอมพิวเตอร์ IPAD  และมุมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  ในส่วนของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี  ผ่านกิจกรรมนำใช้เทคโนโลยี  เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้บุคลากร
ได้รับความรู้ในเรื่อง การใช้ Google Form  และการตัดต่อคลิปวีดีโอโดยใช้โปรแกรมต่างๆ  อาทิเช่น Viva  Canva  
หรืออื่นๆ เป็นต้น ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำมาใช้จัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID – ๑๙  เพิ่มมากขึ้น มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งาน
บริการ  และกิจกรรมนำใช้เทคโนโลยี  มีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
       สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะยาว ๕ ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน มีการกำกับติดตาม และดำเนินงานตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ  PDCA สามารถตรวจสอบคุณภาพ
ได้  การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง    มีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบนิเทศภายใน การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  มีหลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๘)   แผนปฏิบัติ
การประจำปี   แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   รายงานผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีผลการประเมินตนเอง  อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                 สถานศึกษากำหนดนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง ๔  
ด้าน อย่างสมดุล  มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม  ไม่เน้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรงอย่างเต็มศักยภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง  
ชุมชน ตลอดจนผู้ที่เกี ่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีหลักฐานสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน  แผนงานนิเทศการ



 
 

เรียนการสอน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก  และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน มีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
               ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี มี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๕  ปี  ขึ้นไป   และจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  โดยครูจัดประสบการณ์
อย่างหลากหลาย  เน้นเด็กเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากการเล่นรวมกับเพื่อน 
การเล่นกับส่ืออุปกรณ์  การทดลอง การสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์  มีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความ
สนใจ  และลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง     โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  ประวัติบุคลากร  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึก
หลังสอน  บันทึกการเข้าเล่นมุมเสรี  แผนงานนิเทศการเรียนการสอน และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน มีผล
การประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
       สถานศึกษากำหนดให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้ของเด็กมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดบอร์ดผลงานเด็ก โดยครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ร่วมตกแต่ง
ห้องเรียน  ร่วมดูแลรักษาความสะอาด ช่วยจัดเก็บของเล่นของใช้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  สวยงาม  
ครูใช้สื ่อเทคโนโลยีที ่ตอบสนองกับความสนใจของเด็ก  เช่น  คอมพิวเตอร์  Cubetto  Tablet  เกมการศึกษา  
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙  ครูสามารถนำสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ผ่านกิจกรรมแบบ Online -On-hand  นอกจากนี้ครูมีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน  และนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กอย่างหลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน
สถานการณ์ปัจจุบัน     มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่    งานจัดบรรยากาศในห้องเรียน  
แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  และแบบบันทึกการผลิตสื่อการสอนของครู  มีผลการประเมินตนเอง  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
                 สถานศึกษากำหนดให้ครูปฐมวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง  การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงผ่านการเล่น  การลงมือปฏิบัติ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้  และเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากผลงานของเด็กเอง ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  โดยประเมินจาก
สภาพจริงที่เด็กสามารถปฏิบัติได้  และประเมินจากผลงานของเด็กรายบุคคล ( Portfolio )โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมิน พร้อมนำผลการประเมิน  มาพัฒนาการจัดประสบการณ์หรือจัดทำงานวิจัย  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่   



 
 

แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน   แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  
Portfolio ของเด็ก  และงานวิจัยในช้ันเรียนของครูท่ีนำมาจากสภาพปัญหาท่ีพบในการจัดประสบการณ์ของครูกับ
เด็ก มีผลการประเมินตนเอง  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
          ๓) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 
 ๓.๑  แผนปฏิบัติงานท่ี  ๑   :  เรื่องการส่งเสริมศักยภาพของเด็กรายบุคคล  การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ และแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่  ๒   :  เรื ่องการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
 ๓.๓  แผนปฏิบัติงานท่ี  ๓    :  เรื่องการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ๔) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 

๔.๑ ด้านคุณภาพเด็ก  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง 
หลากหลาย ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ JS Story Kids  กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง และ
กิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

๔.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการหลักสูตรท่ีเน้นการบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษลงสู่กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 

๔.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ( Project  Approach) 
 ๕) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

๕.๑ สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 

๕.๒ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน โครงการ “นิทานเพื่อนรกั” 
๕.๓ เด็กมีทักษะด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง           

การพูดภาษาอังกฤษ ( Speech )ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
 ๖) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที   
  ๖.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จาก ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของ ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น   
  ๖.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 



 
 

๖.๔ พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

๖.๕ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการส่ือสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๖ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

๖.๗  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

๖.๘  พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 
 
 
 

     ลงนาม....................... .............................(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
    (บาทหลวงสุชาติ   อุดมสิทธิพัฒนา) 

                     วันท่ี  ๓๑   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

๑.  ข้อมูลพื้นฐาน   
โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
ที่ต้ัง      : ๒ หมู่ ๖ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  
สังกัด     : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๕ (แผนกอนุบาล) / ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๖ (แผนกหญิง) 

          ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๗ (แผนกชาย) / ๐-๒๑๐๑-๔๖๘๘ (แผนกEnglish Programme) 
  

          ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙  
Email    : Joseph.upathamschool@gmail.com   website : www. Joseph.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดต้ังเลขท่ี ๓ / ๒๕๐๘ 
เปิดสอนระดับชั้น       : เตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จำนวนนักเรียน ๔,๓๘๖ คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน ๓๕๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต   
   บุคคลธรรมดา 

   นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

    สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  



 
 

การจัดการเรียนการสอน 
   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
 

๑.๑  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน  

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้เรียน
ที่มีความ

ต้องการพิเศษ 

รวม
จำนวน
ผู้เรียน ห้องปกติ KEEC 

ปกติ KEEC ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
เตรียมอนุบาล ๑ - ๑๖ ๔ - - - - ๒๐ 
ระดับก่อนประถมศึกษา          
อนุบาลปีท่ี ๑ ๕ ๒ ๖๕ ๕๑ ๑๙ ๑๕ - - ๑๕๐ 
อนุบาลปีท่ี ๒ ๖ ๒ ๘๑ ๖๒ ๓๔ ๒๖ - - ๒๐๓ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๖ ๒ ๘๒ ๗๒ ๒๒ ๓๘ - - ๒๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๖ ๒๔๒ ๑๘๗ ๗๕ ๘๐  - ๕๘๗ 
 

  ๑.๒  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ๑.๒.๑ สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - ๑ - - ๑ 
- ผู้จัดการ /ผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อำนวยการ - - ๓ - ๓ 

รวม - ๑ ๔ - ๕ 
๒. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - ๓๓ ๒ - ๓๕ 
- ครูต่างชาติ - ๙ - - ๙ 

รวม - ๔๒ ๒ - ๔๔ 
 
 
 
 
 



 
 

๓. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี - ๑ - - ๑ 
- พี่เล้ียง ๑๘ ๗ - - ๒๕ 

รวม ๑๘ ๘ - - ๒๖ 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ ๕๓ ๖ - ๗๗ 

 

 

สรุปอัตราส่วนระดับปฐมวัย 
จำนวนผู้เรียนต่อครู   ๑๕ : ๑ 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  ๒๕ : ๑ 

    ๑.๒.๒  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   กรณีท่ี ๑  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจำนวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีท่ี ๒  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน 
           ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย ๓๑ ๔ - - - - 
รวม ๓๑ ๔ - - - - 

   

   ๑.๒.๓  สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จำนวนครูท่ีทำหน้าท่ีคัดกรอง 
จำนวนนักเรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 
ครูท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูท่ีมีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ 
ท้ังหมด 

ข้ึน
ทะเบียน 

ไม่ข้ึน
ทะเบียน 

- - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ORA ET LABORA  จงอธิษฐานและลงมือทำงาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนโดดเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ ด้านผู้เรียน 
๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี ๒๑ 
 ด้านครูและบุคลากร 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
๕.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายดา้น

การศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๖. พัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 
๗.  ส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้านสถานศึกษา 

๘.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
๙.  ส่งเสริมการบริหารงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามา

ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
๑๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย

ยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 



 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ : การส่งเสริมให้ผู ้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ : การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ : การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการและมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
ด้านครูและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ : การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖ : การพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗ : การส่งเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 ด้านสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ : การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๙ : การส่งเสริมการบริหารงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ : การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ โดยยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 



 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
อัตลักษณ์ 
 

 

อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์
ของนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแล
นักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี 
การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่า    พระวรสาร (Gospel 
Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของท่านนักบุญยอแซฟองค์
อุปถัมภ์ ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
  J  = Justice   = ความยุติธรรม 
  O = Obedience = ความเช่ือฟัง 
  S = Silence   = ความเงียบ สงบ 
  E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ท่ีมี 
  P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์ 
  H = Humility   = ความสุภาพ 
       = Honesty           = ความซื่อสัตย์ 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ “คนดีศรียอแซฟ” 
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาล  “ HAPPY ” หมายถึง  มีความสุข   คือการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง  ผ่านประสบการณ์จากการเล่น  เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  โดยแต่ละตัวอักษร
มีความหมาย  ดังนี้       
           H  = Healthy   = สุขภาพดี 
           A  = Activity   = มีกิจกรรมนำความรู้ 
           P  = Preparation = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
           P  = Play   = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์        
           Y  = (all by) yourself  = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(สพฐ.) 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 

 

๑. โครงการเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความดี 

๘๕ ดีเลิศ ๙๘.๐๕ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

๒. โครงการเด็กดีศรียอ
แซฟ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๑.๙๘ ยอดเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๑ 

๓. โครงการแบ่งรักปัน
น้ำใจ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๗.๙๘ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 

๑. โครงการหนูน้อย
พอเพียง 

๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๗๘ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๒, ๙ 

ยุทธศาสตร์ 
ที ่๓ 

๑.โครงการ 
Science Kids 

๘๕ ดีเลิศ ๙๗.๐๒ ยอดเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๓, ๖ 

๒. โครงการก้าวหน้า
วิชาการ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๒.๐๗ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๔ 

๓.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพของนักเรียน 

๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๔๓ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๗, ๘, ๙ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 

๑. โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหม่ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๘๓ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 

 
 

๑. งานพัฒนาบุคลากร ๘๕ ดีเลิศ ๙๘..๘๕ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 
๒. งานหลักสูตร
สถานศึกษา 

๘๕ ดีเลิศ ๙๐.๗๘ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๑ 

๓. งานนิเทศการสอน ๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๗๑ ยอดเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๑ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๖ 
 
 
 
 
 

๑. งานพัฒนาบุคลากร ๘๕ ดีเลิศ ๙๘.๘๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 
๒. งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๘๕ ดีเลิศ ๙๕.๖๔ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๑๐, ๑๓ 
๓.งานนิเทศการสอน ๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๗๑ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 



 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(สพฐ.) 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๗ 

๑. งานสวัสดิการบุคลากร ๘๕ ดีเลิศ ๙๘.๖๖ ยอดเยี่ยม ๒ ๓, ๗ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๘ 

๑. โครงการแบ่งรักปัน
น้ำใจ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๗.๘๙ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

๒.งานจิตตาภิบาล ๘๕ ดีเลิศ ๙๔.๔๗ ยอดเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 
๓.กิจกรรมก้าวตามรอย
นักบุญยอแซฟ 

๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๑๘ ยอดเยี่ยม ๒ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๙ 

๑. งานหลักสูตร
สถานศึกษา 

๘๕ ดีเลิศ ๙๕.๓๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑ ๒ 

๒. งานนิเทศการสอน ๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๗๑ ยอดเยี่ยม ๒ ๓ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๑๐ 
๑. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๘๕ ดีเลิศ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม ๑, ๒, ๓ ๗ ๑๐ 

๒. งานสารสนเทศ ๘๕ ดีเลิศ ๙๐.๐๐ ยอดเยี่ยม ๒ ๗ ๘ 
๓. งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

๘๕ ดีเลิศ ๙๕.๓๓ ยอดเยี่ยม ๒ ๔ ๔ 

๓. โครงการภูมปิัญญา
สัญจร 

๘๕ ดีเลิศ ๙๖.๔๓ ยอดเยี่ยม ๓ ๑ ๓ 

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า ๑๗ ข้อ ๗  

 
 
 
 
 
 



 
 

๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
๔.๑  ระดับปฐมวัย  
  จากการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งผลให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาท้ัง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัย อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ปรากฏผลตามตารางดังนี้ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๕๖๗ ๕๓๗ ๙๔.๗๑ ๓๐ ๕.๒๙ ๐ ๐ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๕๖๗ ๕๔๐ ๙๕.๒๔ ๒๗ ๔.๗๖ ๐ ๐ 
๓. ด้านสังคม ๕๖๗ ๕๔๑ ๙๕.๔๑ ๒๖ ๔.๕๙ ๐ ๐ 
๔. ด้านสติปัญญา ๕๖๗ ๕๓๒ ๙๓.๘๓ ๓๕ ๖.๑๘ ๐ ๐ 

  

 
 
๕.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีนำมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
เพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างส้ินเชิงหรือเห็นได้
ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ 
(C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)  มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

๙๔.๗๑ ๙๕.๒๔ ๙๕.๔๑ ๙๓.๘๓

๕.๒๙ ๔.๗๖ ๔.๕๙ ๖.๑๘๐ ๐ ๐ ๐
๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๒๐.๐๐

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

สรุปผลพัฒนาการ

ผลพัฒนาการด้าน ดี ร้อยละ ผลพัฒนาการด้าน พอใช้ ร้อยละ ผลพัฒนาการด้าน ปรับปรุง ร้อยละ



 
 

แบบอย่างที ่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธ ีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที ่ทำให้
สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มี
หลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ 

 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

๑. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ  JS Story  
Kids 

ด้านคุณภาพเด็ก ปฐมวัย 

๒. การบริหารหลักสูตรท่ีเน้นภาษาอังกฤษ
ตาม   จุดเน้นของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ปฐมวัย 

๓. การจัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ 
และ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการ  (Project  Approach)  

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ปฐมวัย 

 

๑.  นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ  JS Story  Kids มีกระบวนการในการดำเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
 

 ขั้นตอนในการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนโดยกำหนดให้ คุณครูและเด็กได้อ่านนิทาน   
   ฟังนิทานที่ตนเองชื่นชอบ 
- จัดเชิดชูเด็กที่มีการอ่านหนังสือนิทานเป็นประจำ โดยดูจากบันทึกการอ่าน ให้เป็นยอดนักอ่าน 
    ประจำห้องเรียน ประจำเดือน 

 

- เด็กนำเสนอนิทานที่ชอบที่สอดคล้องกับ คุณธรรมของท่านนักบุญยอแซฟพร้อม 
  แสดงเหตุผลในการเลือกหนังสือนิทาน 
-  ลงความเห็นเลือกนิทานที่ชื่นชอบผ่านบันทึกร่องรอย 

                            
 

 

 

 

 

 
 

- เด็กเล่าประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวกับนิทานได้รับเลือก 

- เด็กต้ังคำถามท่ีอยากเรียนรู้เก่ียวกับนิทานที่เลือก 

- เด็กร่วมกันวางแผนสิ่งที่จะเรียนรู้และกิจกรรมทีจ่ะทำร่วมกัน 

 

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมของท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  

J O S E P H 

Justice 

ความ

ยุติธรรม 

Obedience 

ความเชื่อฟัง 

Silence 

ความเงียบ

สงบ 

Experience 

ความฉลาดในการใช้

ประสบการณ์ที่มี 

Prudence 

ความสุขุม

รอบคอบ มัธยัสถ์ 

Humility 

ความสุภาพ 

 



 
 

 

-    เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ ผ่านคำถามท่ีอยากรู้ ได้แก่   (เรื่องราวในนิทาน/ ผู้แต่งนิทาน / 

     เหตุการณ์ในนิทาน/ตัวละคร / คุณธรรมที่ได้จากนิทาน)  เป็นต้น  

 

- สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านนิทาน ในรูปแบ ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์   ชาร์ต
ร่องรอยการเรียนรู้  สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

- เด็กและครูร่วมกัน กำหนดบทบาทหน้าท่ีในการจัดนิทรรศการ  การนำเสนอ การจัดชิ้นงาน  
- เด็กที่เรียนรู้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติจากนิทานที่ได้เรียนรู้ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม JS story kids ในแต่ละห้องเรียน 

 

การเผยแพร่  การจัดการเรียนการสอน  JS story kids   
๑. นำเสนอการแสดงผลงานผ่านการแสดงบทบาทสมมติจากนิทานท่ีเรียนรู้ แก่เพื่อนนักเรียนและ

ผู้ปกครองผ่านเว็บไซต์ และวรสารซ่อนกล่ินของโรงเรียน 
๒. นำเสนอผลการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอรายกลุ่มห้องเรียน และภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

๒. การบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ   โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ได้แก่ หลักสูตร KIEC  และหลักสูตร KEEC โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา  เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะภาษาไทยในเวลาเดียวกัน  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทั้งครูไทย และครู

ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล  “ World Class Standard School ”กลายเป็นนวัตกรรมและเป็นแบบอย่าง

ท่ีดี ในด้านการบริหารหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาเด็กได้ครบถ้วน  โดยมีกระบวนการในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

  

-  โรงเรียนวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดย 

   วิทยากรครูชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ความรู้กับครูไทยในรูปแบบการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 

   เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

 



 
 

            - วางแผนการกำกับติดตามการนำความรู้ของครูลงสู่เด็กในห้องเรียน 

 

           -  ครูนำความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษลงสู่เด็กในห้องเรียน ผ่านกระบวนการนิเทศการ   

            สอนภายในและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดย  

             ธรรมชาติ 

           - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย  

                      ๕ คาบ /สัปดาห์ 

- จัดกิจกรรม English is Fun โดยครูต่างชาตินำเสนอคำศัพท์  เพลง  เกม กิจกรรม ให้กับ   

  เด็กทุกคน สัปดาห์ละ ๑  ครั้ง  และจัดให้มีการประกวดร้องเพลงประสานเสียงผ่านบท 

  เพลงท่ีมี เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

       -  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กโดยครูไทย  

และครูต่างชาติ ผ่านการพูดคุย สนทนา โต้ตอบ การปฏิบัติตามคำสั่ง และผลงานของเด็ก

และรายงานผลพัฒนาการให้ก ับผู ้ปกครองรับทราบทุกภาคเรียน และมีการทำแบบ

ประเมินผลการดำเนินงานให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทุกภาค

เรียน 

 
- นำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และจากแบบประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๓. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pocject  Approach)  ดำเนินงาน ดังนี ้

 



 
 

๓. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach)  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้มีโอกาสในการเลือกส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง

แบ่งเป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะเริ่มต้นโครงการ  ระยะพฒันาโครงการ  และระยะสรุปโครงการ  ซึง่ในการจัด

กิจกรรมมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

      ระยะที่ ๑  ระยะเร่ิมต้นโครงการ 

๑. เด็กและครูวางแผนร่วมกันในการเลือกหัวข้อเรื่องหรือเรื่องราวที่จะเรียนรู้ เพื่อดำเนินกิจกรรม 

การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach)   ตามความสนใจของเด็ก 

๒. เด็กเล่าประสบการณ์เดิมจากส่ิงท่ีตนเองมีประสบการณ์จากหัวข้อการเรียนรู้แบบโครงการ (Project  

Approach)   ซึง่เด็กแต่ละคนจะมีประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกันไป ครูบันทึกประสบการณ์ของเด็กลง

ในแผนบันทึกรองรอย  

๓. เด็กช่วยกันระดมความคิด และต้ังคำถามเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีสนใจอยากเรียนรู้  ครูบันทึกคำถามลง 

ในแผนบันทึกร่องรอยข้อคำถามของเด็ก สรุปข้อคำถามท่ีจะร่วมกันค้นหาคำตอบ และวางแผนการ

เรียนรู้ร่วมกนั 

๔. ครูมอบหมายให้เด็กๆไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มานำเสนอและนำมาส่งคุณครูเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนัพร้อมเล่าให้เพื่อนฟัง 

ระยะที่ ๒  พัฒนาโครงการ   นำคำถามของเด็กทีละข้อมาจัดกิจกรรมผ่าน ๖ กิจกรรมหลัก เพื่อให้เด็กได้

ค้นหาคำตอบตามท่ีวางแผนไว้ คำถามอาจมีเพิ่มเติมจากการต้ังคำถามในครั้งแรก แล้วแต่ความสนใจของเด็ก

ขณะท่ีเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  ในการทำกิจกรรม  เด็กสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีน่าสนใจอยากเรียนรู้ได้เป็นระยะ

ครูให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ สอดแทรกบูรณาการ STEM ศึกษาและ  EF ลงสู่การจัดกิจกรรมการสอน  

การเรียนรู้จะเน้นสถานท่ีจริง ส่ือของจริง การลงมือกระทำทดลองค้นคว้า การเรียนรู้จากวิทยากรซึ่งอาจเป็น

ผู้ปกครอง หรือชุมชน 

   

  

 

 



 
 

ระยะที่  ๓  : ระยะสรุปโครงงาน  
  เด็กและครูร่วมกันจัดทำเป็นสารนิทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วย  ข้อมูลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมต่างๆ  วางแผนการจัดนิทรรศการ  รูปแบบการนำเสนอผลงานของห้องเรียน  จัดให้มีการนำเสนอ

ผลงานการเรียนรู้ของเด็ก โดยเชิญผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนในระดับช้ันเข้ามาชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่

ความรู้ตามวันและเวลาท่ีทางโรงเรียนกำหนด    

 

 

  

 

 

ผลที่ได้รับส่งผลดีต่อเด็ก   

 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารอธิบายและนำเสนอส่ิงท่ีตนสนใจ

อยากเรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้ ค้นหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอน  ด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีสำคัญในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณภาพในอนาคต 

หลักฐานการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับของ best practice  

 -  ได้รับการเผยแพร่กิจกรรมลงในนิตยสารประจำโรงเรียน  “ซ่อนกล่ิน”  เว็บไซด์โรงเรียน  เล่ม

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ  และจุลสารเพื่อนอนุบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
๖.๑  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

๑. รางวัลสถานศึกษาท่ีผ่านการ

ประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 

“ดีเย่ียม” 

เกียรติบัตร 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

  นานาชาติ 

สำนักงานประกัน

คุณภาพภายนอก(สมศ.) 

 

๒. รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการ
อ่านของเด็กตามแนวการเรียนรู้
ภาษาธรรมชาติแบบองคร์วม ใน
โครงการ  “นิทานเพ่ือนรัก” 

เกียรติบัตร 

  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาติ 

บริษัท แปลน  ฟอร์ คิดส์ 
จำกัด 

 

๓. ตราพระราชทาน โครงการบ้าน  
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย ระยะที่  ๑-๓ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๖๕ 

ป้ายโครงการ 

  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาติ 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 

๔.รางวัลระดับเหรียญทอง  
การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 

 
เกียรติบัตร 

  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาติ 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
 

 

๕ รางวัลรองชนะเลศิ อันดับที่ ๒ 
   หนูน้อยรักษ์ไทย  

เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
  นานาชาติ 

ศูนย์การค้า 
เดอะมอลล์ บางแค 

 

 
 
 ๖.๒  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

๑. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) 

๒๕๖๑ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
นครปฐม  เขต  ๒ 

ชนะเลิศ  เป็น
ตัวแทนเขต 

๒. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) 

๒๕๖๑ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ.นครปฐม 

ชนะเลิศ เป็น
ตัวแทนจังหวัด 

๓. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) 

๒๕๖๑ 
กลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ชนะเลิศ มีคะแนน
สูงสุด 

๔. รางวัลเหรียญทอง  การสร้างภาพด้วยการ ฉีก 
ตัด ปะ 

๒๕๖๑ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
นครปฐม  เขต  ๒ 

 

๕. รางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทานประกอบสื่อ ๒๕๖๑ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
นครปฐม  เขต  ๒ 

 



 
 

๖. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑การประกวด 
เต้นแอโรบิค 

๒๕๖๒ The Crystal Mall ถ้วยรางวัล 

๗. รางวัล Popular Vote  การเต้นแอโรบิค ๒๕๖๒ The Crystal  Mall ถ้วยรางวัล 

๘. รางวัลเหรียญทอง" การประกวดจินตลีลา ๒๕๖๒ 
สมาคมเมโลเดียนแห่ง
ประเทศไทย 

ถ้วยรางวัล 

๙. รางวัลชนะเลิศ การสร้างภาพด้วยการ ฉีก  ตัด  
ปะ 

๒๕๖๒ 
เขตการศึกษาท่ี ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบัตร 

๑๐. รางวัลชนะเลิศ  การเล่านิทาน ๒๕๖๒ 
เขตการศึกษาท่ี ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบัตร 

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การปั้นดิน
น้ำมัน 

๒๕๖๒ 
เขตการศึกษาท่ี ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบัตร 

๑๒. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ การวาดภาพ
ระบายสี 

๒๕๖๒ 
เขตการศึกษาท่ี ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบัตร 

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ การแข่งขัน
จักรยาน 

๒๕๖๒ 
ศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ 

ถ้วยรางวัล และ
เหรียญรางวัล 
 

๑๔. รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานประกอบสื่อ ๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๑๕. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) 

๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๑๖. รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๑๗. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกายบริหาร ๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๑๘. รางวัลเหรียญเงิน  การปั้นดินน้ำมัน ๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๑๙. รางวัลเหรียญเงิน  การวาดภาพระบายสี ๒๕๖๒ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐม เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗.  ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละป)ี 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด 

  

๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน
ทำ 

  

๓. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

๔. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

  

๕. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 

  

๖. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
๖.๑ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
๖.๒ สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

  

๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา
อื่น 

  

๑๐. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการ
ประเมิน 

ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้าน ระดับ

คุณภาพ 
รอบท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ 
– ๒๕๕๓) 

มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูพอเพียง  

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดีมาก 

 



 
 

 

รอบการ
ประเมิน 

ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้าน ระดับ

คุณภาพ 
รอบท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๘) 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

รอบท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓) 

ด้านท่ี ๑  ด้านคุณภาพเด็ก ดีเย่ียม 
ด้านท่ี ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
ด้านท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
๙.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก   
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี ๓  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
 

    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  
  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

- - ๙๐.๐๐ ๕๖๗ ๕๓๗ ๙๔.๗๑ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๕๖๗ -   ๔๙๘ ๘๗.๘๓  

 ๑.๒ ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี 

๕๖๗ -   ๕๔๘ ๙๖.๖๕ 
 

 ๑.๓ ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

๕๖๗ -   ๕๕๒ ๙๗.๓๕  

 ๑.๔ ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

๕๖๗ -   ๕๕๐ ๙๗.๐๐ 

 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- - ๙๐.๐๐ ๕๖๗ ๕๔๐ ๙๕.๒๔ ยอดเย่ียม 

 ๒.๑ ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

๕๖๗ -   ๕๖๐ ๙๘.๗๗  

 ๒.๒ ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชัง่ใจ  
อดทนในการรอคอย 

๕๖๗ -   ๕๑๓ ๙๐.๔๘  

 ๒.๓ ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๕๖๗ -   ๕๓๖ ๙๔.๕๓  

 ๒.๔ ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึกและค่านิยม      
ที่ดี 

๕๖๗ -   ๕๓๖ ๙๔.๕๓  

 ๒.๕ ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

๕๖๗ -   ๕๔๐ ๙๕.๒๔  

 ๒.๖ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบง่ปัน ๕๖๗ -   ๕๕๖ ๙๘.๐๖  
 
 



 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 ๒.๗ ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ๕๖๗ -   ๕๒๗ ๙๒.๙๕  

 ๒.๘ ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ๕๖๗ -   ๕๓๘ ๙๔.๘๙  

 ๒.๙ ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว ๕๖๗ -   ๕๕๖ ๙๘.๐๖  

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- - ๙๐.๐๐ ๕๖๗ ๕๔๑ ๙๕.๔๑ ยอดเย่ียม 

 ๓.๑ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

๕๖๗ -   ๕๔๔ ๙๕.๙๔ 
 

 ๓.๒ ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง ๕๖๗ -   ๕๔๙ ๙๖.๘๓  
 ๓.๓ ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
๕๖๗ -   ๕๕๗ ๙๘.๒๔  

 ๓.๔ ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

๕๖๗ -   ๕๕๙ ๙๘.๕๙ 
 

 ๓.๕ ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

๕๖๗ -   ๔๘๘ ๘๖.๐๗ 

 

 ๓.๖ ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแยง้โดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

๕๖๗ -   ๕๔๘ ๙๖.๖๕ 
 

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

- - ๙๐.๐๐ ๕๖๗ ๕๓๒ ๙๓.๘๓ ยอดเย่ียม 

 ๔.๑ ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ๕๖๗ -   ๕๔๒ ๙๕.๕๙  

 ๔.๒ ร้อยละของเด็กต้ังคำถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

๕๖๗ -   ๕๒๗ ๙๒.๙๕ 
 

 ๔.๓ ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

๕๖๗ -   ๕๒๑ ๙๑.๘๙  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
ท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

 ๔.๔ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเร่ืองง่าย ๆ ได้ 

๕๖๗ -   ๕๒๔ ๙๒.๔๒ 

 

 ๔.๕ ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

๕๖๗ -   ๕๔๕ ๙๖.๑๒ 
 

 ๔.๖ ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

๕๖๗ -   ๕๓๓ ๙๔.๐๐ 
 

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา  

๙๔.๘๐ ยอดเยี่ยม 

 

 
 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑   

          สถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ ๒๕๖๓ -๒๕๖๗  โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ด้าน
ผู้เรียน คือ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก และสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐  ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๙๔.๗๑

๙๕.๒๔

๙๕.๔๑

๙๓.๘๓

๙๓.๐๐ ๙๓.๕๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๕๐ ๙๕.๐๐ ๙๕.๕๐ ๙๖.๐๐

๑. ด้านร่างกาย

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ

๓. ด้านสังคม

๔. ด้านสติปัญญา

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพเด็ก



 
 

คือ  งานประเมินพัฒนาการ  นักเรียน และหน่วยงานพัฒนาผู้เรียน  มีหน่วยงานรับผิดชอบร่วม คือ  งาน
หลักสูตร  และงานรักษาความปลอดภัย  ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพเด็กตามตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
  ๑.๑)  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี โดยครูจัดกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่เด็ก กิจกรรมท่ีครูจัด
ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันคิดและสนทนาโต้ตอบมีการนำเสนอผลงานผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุก
ห้องเรียน  ส่งผลให้เด็กมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง  โดยมีผู้ปกครองช่วยครูใน
การสังเกต  ดูแล และให้คำแนะนำเด็กอย่างสม่ำเสมอ  ผ่านการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม  
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง  มีการชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคล และบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน พร้อมสรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กท่ีมีน้ำหนักตาม
เกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ
รวบรวมจำนวนเด็กท่ีมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรมโดยให้ความรู้ในด้านโภชนาการ 
เพื่อช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ฝึกการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และนำข้อมูลจากโรงพยาบาลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็ก  แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กช่วยกันดูแล  และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับสถานศกึษา  
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดีผ่านกิจวัตรประจำวัน   สอนให้เด็กรู้จักการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ การดื่มน้ำสะอาด  การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ำ  การดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ  การรักษาสุขอนามัยและปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก มีการตรวจ
สุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน เล็บมือ    เล็บเท้าของเด็ก  และจดบันทึกข้อมูลของเด็กลงใน
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในหน่วยการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเด็กให้รู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น    ผ่านหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อน  ร่างกาย
ของฉัน  และอาหารดีมีประโยชน์ สอนให้เด็กรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดและส่ิงมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆโดยสอนจากสถานการณ์จริง หรือบทบาทสมมติเพื่อให้เด็กปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  พัฒนา
เด็กให้มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  ใช้มือและตาได้ประสาน
สัมพันธ์กัน  โดยครูจัดกิจกรรมประจำวัน  ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม  การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง การละเล่นแบบไทยๆ  และให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กผ่านการเล่นของ
เล่นในมุมเสรี   มุมสัมผัส  การร้อยลูกปัด  การร้อยเชือก  การทำกิจกรรมสร้างสรรค์  วาดรูปภาพสีน้ำ  สีเทียน  
การฉีก  ตัดปะ  เป็นต้น โดยครูประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กจากสภาพจริงท่ีปรากฎ  บันทึกผลพัฒนาการของ
เด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ให้กับเด็กเพิ่มเติมโดยเรียนรู้
ผ่านทางออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมพิชิตพุง   กิจกรรมcooking  และฝึกปฏิบัติจริงในการรู้จักป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคไวรัส COVID -๑๙ โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ และข้อมูลข่าวสารจากครู เป็นต้น    
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีน้ำหนัก  ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  มีสุขนิสัยท่ีดี  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ท้ังของตนเอง และผู้อื่น  มี



 
 

กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้มือและตาได้ประสานสัมพันธ์กัน  มีผลพัฒนาการด้านร่างกาย  อยู่
ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๗๑ 
  ๑.๒)  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   สถานศึกษามี
แผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสุข  ร่าเริงแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยครูจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์อาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมและพูดคุยโต้ตอบแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองภายในกลุ่ม
ไลน์ห้องของตนเอง เด็กทุกคนมีโอกาสเป็นผู้นำกายบริหารผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ได้เล่น  ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้
ผ่านการจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้  “บ้านแสนสุข” พัฒนาเด็กให้รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  ได้เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร่วมกับเพื่อนๆใน
ห้องเรียน  มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ โดยเด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด 
ปะ  ปั้นดินน้ำมัน  ประดิษฐ์รูปภาพ  และผลงานต่าง ๆ  มีกิจกรรมการร้องเล่นเต้นรำท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพให้
เด็กมีใจรักในเสียงดนตรีและแสดงท่าทาง อารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
มีจิตใจที่ดีงาม  ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน  ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  ปลูกฝัง
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุตจริต  ความเมตตากรุณา  การมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน  และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น    
โดยครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  กิจกรรมหลัก  ๖ กิจกรรม  และ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องการใหแ้ละแบ่งปันส่ิงของให้กับผู้อื่น  เป็นต้น   
   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  เพิ่มเติมให้กับ
เด็กอีกหลายกิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ  กิจกรรมงามอย่างไทย  กิจกรรม
หนูน้อยนักออม  กิจกรรมศุกร์ละบาท  ปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ รวมทั้งค่านิยม  ๑๒ ประการ ผ่านการ
อบรมยามเช้า   กิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง  และกิจกรรมก้าวตามรอยนักบุญยอแซฟ ซึ่งสอดแทรก
คุณธรรมลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้เด็กมีความนอบน้อมและความสุภาพเหมือนท่าน
นักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  มีการวัดและประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม   บันทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบประเมินผลตามหน่วย
การเรียนรู้  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง   
   ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีสุขภาพจิตดี  มีความสุข  รู้จักช่ืนชมและ
แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคล่ือนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม  มีผลการพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ – จิตใจ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔  
  ๑.๓)  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   สถานศึกษา
มีกระบวนการพัฒนาเด็กให้มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้  และมีวินัยในตนเอง   โดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน  เช่น 
ฝึกให้เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเอง  ดื ่มนม  แปรงฟัน และฝึกการใช้ห้องน้ำ   ห้องส้วมอย่าง ถูกวิธี  
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม  เก็บ



 
 

ของเล่นของใช้ได้ด้วยตนเอง   รู้จักประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าที่บ้านของตนเอง และรับประทานอาหารให้
หมดจาน   พัฒนาเด็กให้รักธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  รู ้จักการดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    เช่น ทำงานท่ีได้รับมอบหมายท่ีบ้าน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง  เช่ือ
ฟังผู้ใหญ่ที่อยู่บ้าน   เป็นต้น  พัฒนาเด็กให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักการยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับผู้อื ่น   โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก
รายบุคคล รายกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ท่ี
เหมาะสมกับวัย  ผ่านกิจวัตรประจำวัน   และกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   ฝึกให้เด็กรู ้จักการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ   และข้อตกลงในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ   
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เพิ่มเติมให้กับเด็กผ่านกิจกรรม
วัสดุเหลือใช้ให้คุณค่าทางออนไลน์  ฝึกให้เด็กรู้จักนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆให้เกิดประโยชน์  
กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  ฝึกให้เด็กรู้จักการปลูกผักไว้รับประทาน  เช่น ปลูกผักบุ้ง  จัดกิจกรรมงามอย่างไทย  
เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้อง สวยงาม  เหมาะสมตามวัย  มีการประเมินพัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ผ่านการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติจริง  และบันทึกผลลงในสมุด
รายงานประจำตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ความสุข  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    โรงเรียน
มีผลการพัฒนาท่ีโดดเด่นด้านมารยาทไทย เด็กมีการฝึกปฏิบัติการไหว้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  และมี
ผลพัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑   
  ๑.๔)  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  สนทนาโต้ตอบ  เล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังได้ อ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองช่วยกระตุ้นเด็กในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันคิดโต้ตอบ และส่งผลงานผ่านกลุ่มออนไลน์ของแต่ละ
ห้องเรียน  ได้แก่  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูด  ตอบคำถาม  แสดงความคิดเห็น
จากกิจกรรมท่ีครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กใช้ภาษาผ่านการวาดภาพ  การเล่า
เรื่องราว  และการเขียนคำง่ายๆจากผลงานท่ีเด็กวาด กิจกรรมเสรี ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูดคุย  สนทนา
โต้ตอบ  ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน การเล่นบทบาทสมมติในมุมบ้าน  การฝึกอ่าน - เขียน  จาก
นิทาน  เป็นต้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JS  STORY  KIDS  ให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านนิทานท่ีเด็กช่ืน
ชอบ  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  ให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องราวใน
นิทาน  และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์ ให้เด็กได้นำหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านในช่วงของการเรียนแบบ
ออนไลน์ และมีบันทึกการอ่านครบถ้วน  พัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  มี



 
 

ความคิดรวบยอด   คิดเชิงเหตุผล  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต  ลงมือทำ 
ลองผิดลองถูกด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเล่นเกมการศึกษา  การเรียงลำดับเหตุการณ์  การ
จับคู่  การเปรียบเทียบ  ฝึกให้เด็กได้ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตนเองผ่านกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง  ครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวท้ัง ๕  สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชา
ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเด็กให้มีจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื ่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลาย  โดยครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ  เคลื่อนไหวตามคำ
บรรยาย  เคล่ือนไหวตามจังหวะ  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  ให้เด็กได้วาดภาพตามจินตนาการ  อย่างอิสระตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก   จัดกิจกรรมจิตรกรน้อย  ให้เด็กได้ร่วมประกวดการวาดภาพระบายสี  การปั้นดิน
น้ำมัน  การฉีกตัดปะ  ตามจินตนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง   พัฒนาเด็กให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย สนใจฟังหรืออ่านหนังสือ มีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  เช่น  
การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมEnglish is Fun  และกิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  เป็น
ต้น   
   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญัญา  เพิ่มเติมให้เด็กผ่านกิจกรรมจิตร
กรน้อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า    กิจกรรมภาษาน่ารู้  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  กิจกรรม 
English is Fun และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  เป็นต้น  โดยครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ  มีการประเมินคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัด
ประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  Portfolioของเด็ก  แบบประเมินกิจกรรม   แบบประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  และบันทึกผลในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง    
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  เด็กมีทักษะในการสื ่อสาร ใช้ภาษาสื ่อสารได้ดีท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย  รู ้จักการแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัวได้ดี  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีจินตนาการที่หลากหลาย โดยโรงเรียนมีผลการพัฒนาที่โดดเด่นด้านการใช้ภาษาสื่อสาร  มี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และมีผลพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓   
 
 
 
 
 
 



 
 

     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  

-   

 ๑.๒ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ  

-   

 ๑.๓ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)  

-   

 ๑.๔ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 

 

-   

 ๑.๕ มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลกัสูตร
อย่างต่อเน่ือง  

-   

๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ๕ ยอดเย่ียม 
 ๒.๑ จัดครูครบชั้นเรียน   -   
 ๒.๒ จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์  -   
 ๒.๓ จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศกึษา

ปฐมวัย  
-   

 ๒.๔ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย  -   
 ๒.๕ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย  
-   

๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ๕        ยอดเย่ียม 
 ๓.๑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
-   

 ๓.๒ ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก   

-   

 ๓.๓ ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สงัเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

 

-   

 ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  -   
 ๓.๕ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 
 

 

-   



 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๔.๑ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
 

-   
 

 ๔.๒ จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย  

-   

 ๔.๓ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  

-   

 ๔.๔ จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ้ท่ี
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการ
สืบเสาะหาความรู ้

 

-   

 ๔.๕ จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  -   

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

  
         ๕       ยอดเย่ียม 

 ๕.๑ อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้  

-   

 ๕.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อใน
การจัดประสบการณ ์  

-   

 ๕.๓ มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์  -   

 ๕.๔ มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา  

-   

 ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพ่ือการจัดประสบการณ ์  

-   

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

  
๕ ยอดเย่ียม 

 ๖.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

-   

 ๖.๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  

-   

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  -   
 ๖.๔  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          

การประเมินตนเองประจำปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

- 
  

 



 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 ๖.๕ นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

- 
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

๕.๐๐ ยอดเย่ียม 

 

 
 
 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  ๒   

  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘  โดย
กำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านสถานศึกษา  คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ กลุ่มงานบริหาร
จัดการ และหน่วยงานรับผิดชอบร่วม  คือ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   ดูแลรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการตามตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ



 
 

  ๒.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยสถานศึกษา 
ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และนำแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน  นวัตกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กมาใช้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย  และมีการ
สำรวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พร้อมทั้งนำข้อมูลมาวางแผนไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยสถานศึกษามีการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตามความสนใจของผู้ปกครอง  และกำหนดใหค้รูผู้สอนท้ังครูไทยและ
ครูต่างชาตินำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบแผนการ
จัดประสบการณ์  เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านหน่วยการเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้   ซึ่งสอดคล้อง
กับพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี   มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์คาทอลิกลงสู่
แผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์  
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น  โครงการภูมิปัญญาสัญจร  ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆในชุมชนใกล้ตัว รวมทั้งการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองตามความสนใจของ
เด็กในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  เป็นต้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็ก  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมประเมินผล
การเรียนรู้ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ ผ่าน
สื่อเทคโนโลยี  เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน แอปพลิเคชั่น Line  Google Form เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  และสอดคล้องกับการนำส่ือเทคโนโลยีมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี    
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเหมาะสมตามวัย และหลักสูตรสถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกด้าน 
มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๖  
   

 ๒.๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา  และจัดสรร 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  ผ่านกระบวนการทดสอบสอน 
ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพี ่เลี ้ยง เพื ่อนครู และผู ้บริหาร อย่างเป็นระบบ จนได้บุคลากรที ่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากรครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จำนวน ๓๓ คน   มีครูพี่เล้ียงท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไปและได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาอยู่ประจำทุกห้องเรียน 
จำนวน ๒๙ คน  นอกจากนี้ยังมีครูต่างชาติท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กโดยตรง  จำนวน ๙ 
คน ซึ่งครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรงและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



 
 

  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  โรงเรียนมีครูที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กเป็นอย่างดี และมีจำนวนเพียงพอในการดูแลเด็กอย่างท่ัวถึง จากการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔  พบว่า ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกด้าน มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    
 
 ๒.๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครู
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ท่ีครูต้อง
วางแผนการจัดกิจกรรมนำส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึก
ผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์  ส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ครูทุกคนจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  เรื่อง  นอกจากนี้สถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำตลอดปีการศึกษา  พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานและสิ่งที่จะ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก เพื่อนครู และสถานศึกษา  ลงในแบบบันทึกการอบรม  สัมมนา  ส่ง
หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) และผู้บริหารลงชื่อรับทราบ
ครบถ้วน   ซึ่งในปีการศึกษานี้สถานศึกษาจัดให้บุคลากรครูอบรมด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเน้นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 
– ๑๙ เพิ่มมากขึ้น    
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  โรงเรียนมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการให้กับเด็กเป็นอย่างดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนครู
ด้วยกันอย่างสม่ำเสมอครูมีช่ัวโมงการอบรมผ่านระบบออนไลน์  เฉล่ียมากกว่า ๖๐ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากรครู 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

ท่ี ชื่อ - สกุล จำนวนอบรม / ชม. หมายเหตุ 

๑ นางสาวณัฐพร กิจเจริญ ๔๑.๕๐   

๒ นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์ ๗๘.๕๐   

๓ นางสุดารัตน์ อัมเรศ ๗๒   

๔ นางนงนุช จิวประสาท ๑๐๖   

๕ นางสาวพรนภา หุ่นนอก ๑๙๕   

๖ นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย ๗๑.๔๕   

๗ นางวรวีร ์ พลายละหาร ๗๘   

๘ นางสาวอภิชยา พลเย่ียม ๙๐   

๙ นางทัชชญา ม่วงใหญ ๋ ๗๙   

๑๐ นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์ ๒๐   

๑๑ นางพอใจ กิจเครือ ๑๒๕.๕๐   

๑๒ นางสาวบุญตา นัทธีศรี ๙๒.๔๐   

๑๓ นางสุริน เจริญแสง ๗๓   

๑๔ นางสาวนันทวัน บุญเรือง ๑๕๐   

๑๕ นางสาวกัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน ์ ๙๘.๕๐   

๑๖ นางสาวศิริวรรณ พลายเล็ก ๑๙๕.๕๐   

๑๗ นางพรรณทิพย ์ รอดธานี ๑๒๓   

๑๘ นางสาวดุษดี แจ่มทิม ๑๓๒   

๑๙ นางนันทา เสือยง ๒๑   

๒๐ นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ ๘๕   

๒๑ นางสาวฐานิฏฐ์ อินขำ ๙๑   

๒๒ นางสาวสุรีย์ วงนาญาติ ๓๐๗   

๒๓ นางสาวศิริไร ถนอมผล ๔๔   

๒๔ นางสาวหนูเวียง บุญเชิญ ๗๒   

๒๕ นางสาวสุดารัตน์ แซ่เตียว ๑๙๙.๕๐   



 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล จำนวนอบรม / ชม. หมายเหตุ  

๒๖ นางสาวรุ่งทิพย ์ กิตติชนะชัย ๗๙  

๒๗ นางสาวสิรินันท์ วงษ์ประเสริฐ ๑๓๐   

๒๘ นางสาวสุนิษา การะเวก ๒๐๐   

๒๙ นางสาวปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์ ๑๓๗   

๓๐ นางสาวศิริลักษณ์ อรรถศิริ ๑๔๗.๕๐   

๓๑ นางสาวบุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช ๑๘๓.๐๐   

๓๒ นางสาววราภรณ์ ชุมภูหมุด ๒๑   

๓๓ นางสาวนัยนา น้ำสมบูรณ์ ๑๐๓.๕๐   

๓๔ นางสาวชัญญ์ชนพร แสงย้อย ๓๐   

๓๕ นางสาวพิมพา นิธิสมหวังชัย ๙๘   

รวม ๓๓๖๙.๘๕  

เฉล่ีย ๙๖.๒๘  

สรุป 
  

 

 

         ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔ บุคลากรครู  แผนกอนุบาล  ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา  เฉล่ีย 
๙๖.๒๘ ช.ม. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนต้ังไว้  ในการอบรมหัวข้อ
ต่าง ๆ นี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้และมีการพัฒนาตนเอง  นำความรู้
ท่ีได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐

จ านวนอบรม / ชม.

สรุปการอบรมสัมมนาของครู  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕



 
 

๒.๔) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษามีการจัดส่ิง

อำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด  

สวยงาม  ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  อาคารสถานท่ีมีความมั่นคงถาวร  มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  ใน

ห้องเรียนของเด็กจะมีพื้นท่ีใช้สอยส่วนตัวสำหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้ ๕ มุม 

ได้แก่ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมประสาทสัมผัส  มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคาร

เรียน มีลานเอนกประสงค์ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมในร่ม มีห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของเด็ก 

มีห้องคัดแยกผู้ป่วยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีท่ีมีเด็กป่วยเป็นโควิด- 19  มีห้องปฏิบัติการท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่  ห้องเลโก้  ห้องดนตรีคีย์บอร์ด ห้องประกอบอาหาร  (Cooking) ห้อง English 

Room มีสนามเด็กเล่นท่ีมีความปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีห้องศาสนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม       

อัตลักษณ์คาทอลิก อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถตรวจสอบได้  มี

กล้องวงจรปิดติดทุกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ของเด็ก  “ปลอดภัยไว้ก่อน”   ฝึกปฏิบัติจริงในการป้องกันอัคคีภัย แผ่นดินไหว และมีมุมให้

ความรู้สำหรับผู้ปกครองมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการในการยืม – คืน  และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ

ผู้ปกครองในช่วงเวลาก่อนท่ีจะรับบุตรหลานกลับบ้านหรือติดต่อธุระกับทางสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษา

มีระบบการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษาสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก   

  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมสะอาด
เรียบร้อย เป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  มีห้องประกอบการและมุมการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้เหมาะสมกับวัยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กได้เป็นอย่างดี มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของครูและผู้ปกครองอยู่ในระดับยอดเย่ียม  

  ๒.๕) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  โดย
สถานศึกษาได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกและให้บริการส่ือ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ครูนำไปจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้สำหรับเด็ก  และครูได้ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป  กระดาน Activeboard  และส่ือสำหรับเด็ก เช่น 
สื่อการเรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการ
เรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื ่องเล่นสนาม ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย  รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดย
สถานศึกษาได้จัดทำทะเบียนสื่อ  แบบบันทึกการยืมอุปกรณ์ และบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่าง
ชัดเจน พร้อมสรุปผลการเข้าใช้อย่างเป็นระบบ   นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้ปกครอง  เด็ก และชุมชน โดยจัดบรรยากาศรอบๆบริเวณสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีมุมหนังสือ มุม
พักผ่อน มีพื ้นที่ในการออกกำลังกาย มีสถานที่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆและเปิดโอกาสให้กับ



 
 

ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก  ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม   ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวันและกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking ) งาน
เครือข่ายผู้ปกครอง ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้มีการติดตามประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง เพื่อนำผลมาพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ  
  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  โรงเรียนมีสื ่อเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านการช้สื ่อเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถนำส่ือ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของครูและผู้ปกครองอยู่ในระดับยอดเย่ียม  

 
๒.๖) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   โดย

สถานศึกษาได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน

และตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ซึ่งครอบคลุมกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  ตามหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย จากนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๗  โดยมีการวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา  แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและกำหนดผู้รับผิดชอบ  ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีไปปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลา  การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามที่กำหนด มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเสนอผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็น

รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป  การ

บริหารงานเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น คณะกรรมการ

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการ

พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก  มีระบบโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ส่งผล

ให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปเป็นอย่างดี และช่วงต้นปีการศึกษานี้สถานศึกษาได้เข้ารับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) รอบท่ี ๔ มีผลการประเมินคุณภาพ  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 



 
 

 มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
 บรรจุ 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  ๙๐.๐๐ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล     ๓๕ ๑๐๐  

 ๑.๒ จัดทำแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณจ์ากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๑.๓ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

    ๓๕ ๑๐๐  

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  ๙๐.๐๐ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๒.๑ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม     ๓๕ ๑๐๐  

 ๒.๒  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๒.๓  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     ๓๕ ๑๐๐  

 
 
 
 
 



 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม่

ปฏิบัติ 
บรรจุ 

ผ่านเกณฑ์
ท่ีกำหนด 

๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  ๙๐.๐๐ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๓.๑  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๓.๒  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สำหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๓.๓  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพ
แวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๓.๔  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

    ๓๕ ๑๐๐  

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

  ๙๐.๐๐ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๔.๑ ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  

    ๓๕ ๑๐๐  

 ๔.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม     ๓๕ ๑๐๐  

 ๔.๓ นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง     ๓๕ ๑๐๐  

 ๔.๔ นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

    ๓๕ ๑๐๐  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

๑๐๐ ยอดเย่ียม 



 
 

 

 
 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓   

  สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยกำหนด
เป็นกลยุทธ์  ด้านครูและบุคลากร  คือ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา บูรณาการคุณค่า
พระวรสารเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
คือ แผนงานหลักสูตรสถานศึกษา   หน่วยงานร่วมคือ แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแผนงานประเมิน
พัฒนาการนักเรียน  รับผิดชอบในการพัฒนาตามกลยุทธ์ โดยดำเนินการพัฒนาให้ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาศัยความ
ร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีมีความหมาย
ต่อเด็ก  เช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้ในห้องเรียน การช่วยกันตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงาน
ของเด็ก  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี ่ยวข้อง พร้อมนำผลการประเมินมา

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ



 
 

ปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก  ดังนี้  

๓.๑) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   โดย

สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่  มีกิจกรรมอบรมสัมมนาครู จัดศึกษาดูงานใน

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพเพื่อหาประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากรได้นำมาต่อยอดจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่  มีการ

นิเทศการจัดประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอจากเพื่อนครูอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูจัดทำส่ือ นวัตกรรม ผ่าน

การอบรมการผลิตส่ือ และการพัฒนางานวิจัย  การดำเนินงานดังกล่าว   ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถใน

การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้สถานศึกษา ได้กำหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียน

การสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

สถานศึกษากำหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยครูทุกคนมีส่วนร่วม

ในการวิเคราะห์มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยของเด็ก  และนำมาออกแบบวางแผนการจัด

ประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   กิจกรรมประจำวัน  กิจกรรม

ส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมผู้นำ  และกิจกรรมต่างๆท่ีครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ครูมี

การประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา   

ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัย

ของเด็ก จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ท่ีวางไว้และมีการประเมินพัฒนาการของ

เด็กอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  มีผลการประเมินคุณภาพของครูจากการจัดทำแผนการ

จัดประสบการณ์และการนิเทศการสอน  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

๓.๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข โดยครูมี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ที ่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ ฝึกทักษะ

กระบวนการคิด โดยผ่านกระบวนการทำโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอน

แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม English is Fun  และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย  เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี ้ส่งผลให้เด็กสามารถสรุปองค์ความรู ้ และสามารถนำไปใช้ แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีทักษะมีความสามารถในการแสดงออก การนำเสนอ

ผลงาน กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม



 
 

  ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  ครูสามารถจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ

ของเด็กได้อย่างดี มุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีผล

การประเมินคุณภาพ  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

๓.๓) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูมีกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเด็กมี
ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การทำป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมกำหนด
ข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อย  มีการนำส่ือ
การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้จักนำส่ิงใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์  นอกจากนี้ครูได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน  เช่น คอมพิวเตอร์  
เกมการศึกษา และนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น ให้เด็กสืบค้นจากวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือวิทยากร
ท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร กิจกรรมเรียนรู้
สู่โลกกว้าง เป็นต้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  ครูมีการจัดประสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และส่ือท่ีมี
ความหลากหลาย ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  มีผลการประเมินคุณภาพ  อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
  ๓.๔) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมินเด็กตาม
สภาพจริงมีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การพูดคุย 
สัมภาษณ์  เป็นต้น  และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

ผลการดำเนินงาน (Achievement) พบว่า  ครูมีความสามารถในการประเมินพัฒนาการของเด็ก

รายบุคคล รายกลุ่ม  และประเมินพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำกับ

ผู้ปกครองในการช่วยพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ     มีผลการประเมินคุณภาพ  อยู่ใน

ระดับ ดีเย่ียม 

 
 
 
 



 
 

๒.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
๑ 

คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ

ท้องถิ่น 
ยอดเยี่ยม 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์                                                                                    
ยอดเยี่ยม 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
๓ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
ยอดเยี่ยม 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
 



 
 

 
 

 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ี 
สำคัญ  ที่สถานศึกษาจะต้องนำมาวิเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยง  หรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป  ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

๓. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
๑.เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขนิสัยและสุขอนามัยท่ีดีสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ 
๒.เด็กมีความคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓.เด็กสามารถส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี รักในการอ่าน สามารถอ่านนิทานได้ด้วยตนเอง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการครอบคลุมมาตรฐาน EDBA ของฝ่ายการศึกษาฯ 
๒.สถานศึกษามีครูท่ีเพียงพอและมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๓. สถานศึกษามีระบบบริหารงานท่ีมีคุณภาพ มีระบบกลไกลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ด้านท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ 
๒.มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๓.มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๒.๐๐

๙๔.๐๐

๙๖.๐๐

๙๘.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๒.๐๐

มาตรฐานที่  ๑ มาตรฐานที่  ๒ มาตรฐานที่  ๓

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



 
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 
๑.เด็กบางส่วนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒.เด็กบางส่วนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาไม่เป็นไปตามวัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้ต่อเนื่อง 
๒.พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษาให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
๒. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-
๑๙) 

 
๕.  แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านเด็ก  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้าน

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามนโยบาย และเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนดไว้  ดังนี้   

   ๑.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคล ฝึกให้เด็กมีทักษะชีวิต  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก

จนเกิดเป็นคุณลักษณะท่ีดีงามตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

 ๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถและทันสมัย  ตามสภาพสังคมปัจจุบัน   
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดเน้นของ

โรงเรียน คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

๖.  ความต้องการช่วยเหลือ 

  ขอความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาเด็ก  และ 
บุคลากรครู  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 

๗.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อม
สำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้ง หมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
(ทั ้งนี ้ กรณีที ่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที ่ต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลัง)   

 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดย 

สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายการศึกษาฯ และ สสวท. ในการร่วมเป็นศูนย์การอบรม STEM  ผ่านระบบทางไกล

ให้กับบุคลากรครูปฐมวัยในพื้นท่ีใกล้เคียง ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นพี่เ ล้ียงจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลครบ ๔ หลักสูตร  และช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 

(C ๓) 

ชาติ 

(C ๒) 
ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

(C ๑) 

๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM  ระดับปฐมวัย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 ✓  

๒.สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
 ✓ 

 

๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน 

โครงการ  “นิทานเพื่อนรัก” ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 ✓ 

 

๔. สถานศึกษาได้รับรางวัลการจัดทำโครงงานเรื่อง 

“Face Mask” จากฝ่ายการศึกษาฯ   ✓ 

๕. เด็กมีทักษะด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทองการพูด

ภาษาอังกฤษ 

  ✓ 



 
 

ผ่านระบบทางไกลของ ศูนย์การเรียนรู้  สสวท. ในฐานะศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทั้ง  ๔  หลักสูตร  และ

ปัจจุบันมีการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสสวท.ให้กับ

บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  โดยสถานศึกษามีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการทดลองให้กับเด็กในห้องเรียน จัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ให้กับเด็กโดยปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรงเพิ่มมากขึ้น 

    ๓.  สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านโครงการ “นิทานเพื่อนรัก” โดยสถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้เด็กรักการอ่านผ่านนิทานท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เด็กทุกคนเป็นสมาชิก
ของโครงการนิทานเพื่อนรกั  จะมีหนังสือนิทานของตนเองปีการศึกษาละ ๘ เรื่อง ตลอดจนเด็กๆสามารถยืม
หนังสือนิทานท่ีโรงเรียนกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้านได้ทุกสัปดาห์ มีกิจกรรมการประกวดการเล่านิทาน
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงศักยภาพได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 ๔.  สถานศึกษาได้รับรางวัลการจัดทำโครงงานเรื่อง “Face Mask” จากฝ่ายการศึกษาฯ 
สถานศึกษาได้รับรางวัลการจัดทำโครงงานบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ โดยสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายเป็น
ขัน้ตอนท่ีชัดเจนและเน้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียนเพื่อส่งผลท่ีดีต่อการเรียนรู้
ของเด็กอย่างยั่งยืน 

๕ .เด็กมีทักษะด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยสถานศึกษาวางแผนใหเ้ด็กและ 
บุคลากรครูทุกคนได้มีการพัฒนาผ่านกระบวนการ  ดังนี้ 

๕.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่หลักสูตร  KIEC เรียนภาษาอังกฤษ

กับครูต่างชาติ (PHI = ๔คาบ/สัปดาห์) (ครูไทย = ๑ คาบ/สัปดาห์ และหลักสูตร  KEEC 

ครูต่างชาติ (PHI) / ครูไทย /ครูพี่เล้ียง ประจำห้องเรียน  (Native = ๒ คาบ/สัปดาห์) 

๕.๒  การวางแผนพัฒนาครูให้ข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกปี โดยศูนย์ภาษา

นิตโย (NELC) เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อให้ครูนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้กับ

เด็กได้ถูกต้อง 

๕.๓  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่บูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 

๕.๔  ครูนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผ่าน กิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กอย่างต่อเนื่อง และมี

กระบวนการนิเทศการสอนโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในกระบวนการจัด

กิจกรรมของครูลงสู่เด็ก มีผู้นิเทศ และแบบประเมินการนิเทศเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 



 
 

๕.๕  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก อาทิเช่น กิจกรรม English  is Fun และ

กิจกรรม English Day  Camp เป็นต้น 

จากการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กสามารถ 

นำเสนอผลงาน การเล่านิทานด้วยภาษาอังกฤษได้  และเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในงาน

ศิลปหัตถกรรม  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ และ

ชนะเลิศการพูดภาษาอังกฤษ (Speech)ระดับเขตพื้นท่ี  ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มภาคกลาง  มีการเผยแพร่

ผลงานของเด็กโดย  การพูดภาษาอังกฤษนำเสนอให้กับเพื่อนๆรับชมและรับฟัง เผยแพร่ลงในวรสารซ่อนกล่ิน 

และFacebook ของโรงเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                         ภาคผนวก 
    
๑. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 

ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อ

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโร งเรียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ไว้ดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเย่ียม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

          ลงช่ือ   

(บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

ท่ี มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 

๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับยอด

เยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 

๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 



 
 

ท่ี มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับยอด

เยี่ยม 

๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช่ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๔   ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๙๑.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
๑/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสันตะมารี 

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ /ผู้จัดการ 
๒. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. บาทหลวงสุพัฒน ์หลิวสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. นางสายสุนีย์ กอสนาน ผู้แทนครู  กรรมการ 
๖. นายเดชสกล จึงประวัติ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๗. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางชุติมา ปิ่นสินชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เนื่องจากบาทหลวงเดชา  
อาภรณ์รัตน์ ได้รับหน้าท่ีใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการมารวมประชุม ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการสรรทากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ ตามระเบียบของการสรรทาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และได้เสนอ
แต่งต้ัง บาทหลวง ดอกเตอร์ เอกรัตน์ หอมประทุม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
มติที่ประชุม : รับทราบการคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ ์
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟ 
อุปถัมภ์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้ 
ด าเนินการประเมินครูและบุคลากรฯ พร้อมท้ังส่งรายงานไปยังฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ได้
ด าเนินการปรับข้ึนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๒ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนช้ันในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่า โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนช้ันได้ หรือหากว่า 
ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องการให้นักเรียนช้ันแต่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนได้และ แนะน า
ให้ทางโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน 
มติที่ประชุม : รับทราบการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนช้ันในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาปฐมวัยและ ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ด าเนินการสรุปและจัดท ารูปเล่ม ส่งศึกษาธิการ จังหวัด
นครปฐม ฝ่ายการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลดังนี ้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก    ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 



 
 

๔.๒ สรุปเงินอุดหนุนท่ีได้รับจาก สช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

สรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล 
ประจำเดือนพฤษภาคม  – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
เดือน  เงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับโอนเข้าบัญชี  
พฤษภาคม  ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔  
มิถุนายน  ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔  
รวมทั้งส้ิน  ๘,๓๐๐,๙๓๗.๘๘  

 
มติที่ประชุม : รับทราบสรุปเงินอุดหนุนท่ีได้รับจาก สช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – 
มิถุนายน ๒๕๖๔  

๔.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ผลการประเมินการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ัน ป.๖ ม.๓ ม.
๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

๔.๕ ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

๔.๖ สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 



 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
๕.๑ การรับรองจานวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำรวจ ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม : รับรองจานวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๑/๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  
๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  

มติท่ีประชุม : รับทราบกำหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ SAR 
 
 

 
คำส่ังโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกหญิง 

ท่ี  ญ ๔๘ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  “แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  แผนกอนุบาล” 

.................................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
หมวดท่ี  ๖  มาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดังรายช่ือ
ต่อไปนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.  บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   
 ๒.  บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๓.  บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย  รองผู้อำนวยการ / จิตตาภิบาลโรงเรียน 
 ๔.  บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  รองผู้อำนวยการ / ดูแลฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 ๕.  บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวศิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานการเงินและงบประมาณ 
 ๖.  นางวรวีร ์ พลายละหาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย 
  ๗.  นายเดชสกล    จึงประวัติ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป แผนกหญิง 
  ๘.  นางสาวอาทิตย์ญา  โพธิ์สวย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แผนกหญิง 
  ๙.  นางสาวสุขุมาลย์  สงเคราะห์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกหญิง 
 
๑.  ผู้ประสานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางวรวีร ์ พลายละหาร         น.ส.ดุษดี แจ่มทิม     
   นางนงนุช จิวประสาท                 นางทัชชญา ม่วงใหญ่      
   นางนันทา เสือยง   น.ส.สุนิษา การะเวก 
               
2. ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 



 
 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย  (หัวหน้า)   น.ส.ฐานิฏฐ์ อินขำ  
   น.ส.พรทิพย์ โยธาศรี    น.ส.อภิฤดี โพธิ์ขาว 
   น.ส.พิชญา รุ่งประชา      นางพัชนันท์ พยุง 
มาตรฐานที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางทัชชญา ม่วงใหญ่  (หัวหน้า)    น.ส.ณัฐพร กิจเจริญ 
   นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ   น.ส.นภาภรณ์ เกี้ยงบางยาง          
   น.ส.สุพรรณี วราเอกศิริ   นางเสงี่ยม เก้าล้ิม 
   น.ส.ศรัณยา แซ่เฮ้ง 
มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   น.ส.สุรีย์ วงนาญาติ  (หัวหน้า)     น.ส.รุ่งทิพย ์ กิตติชนะชัย  
   น.ส.สุดารัตน์ แซ่เตียว    น.ส.ศศิพัชร์ ธีรธรเวโรจน ์
   น.ส.พนาวรรณ ย้อมแอ่น   น.ส.ปารวี ต้ังภัทรกุล 
มาตรฐานที่  ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
   ผู้รับผิดชอบ  :-  
   น.ส.ศิริวรรณ พลายเล็ก  (หัวหน้า)  น.ส.กัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน ์
   น.ส.ธรัญญา อักษรดี    น.ส.บุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช 
   น.ส.ณาฏณภางค์  วงศาโรจน์    
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  ผู้รับผิดชอบ  :- 
   น.ส.หนูเวียง บุญเชิญ (หัวหน้า)        นางนงนุช จิวประสาท   
   น.ส.พรนภา หุ่นนอก             นางกรรธิมา พานิชนก  
   นางนิตยา เอี่ยมปรีชา         น.ส.ศิริไร ถนอมผล  
มาตรฐานที่  ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางพรรณทิพย์  รอดธานี  (หัวหน้า )  น.ส.อภิชยา  พลเย่ียม 
   น.ส.นันทวัน บุญเรือง    นางเบญจวรรณ  เดชอุดม                               
   น.ส.รัชนิดา หุ่นนอก    น.ส.บัวตอง ทุมเสน  



 
 

   น.ส.นัยนา น้ำสมบูรณ์   น.ส.เปล่งศรี ตะโกจีน   
 
มาตรฐานที่  ๗ แนวการจัดการศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ  :- 
   น.ส.ดุษดี แจ่มทิม  (หัวหน้า)           น.ส.บุญตา นัทธีศรี 
   น.ส.ประคองศรี วิเศษชาติ     น.ส.พัชรินทร์ สืบบุก 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   นางพอใจ กิจเครือ  (หัวหน้า)    นางสุริน เจริญแสง    
   น.ส.ลักษมี วณิชยาพันธุ์   น.ส.สิรินันท์ วงษ์ประเสริฐ          
   น.ส.สมหญิง พุ่มภักด ี   น.ส.ศิริลักษณ์ อรรถศิริ 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  ๙ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ผู้รับผิดชอบ  :-  
   น.ส.วราภรณ์ ชุมภูหมุด (หัวหน้า)           นางพรทิพย ์ นิลประพฤติ       
   นางสุดารัตน์ อัมเรศ                นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์           
        นางสุทธิชา สุวรรณประสิทธิ์   นางศลิษา โต๊ะวิจิตร 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 
  ผู้รับผิดชอบ  :- 
   น.ส.ปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์ (หัวหน้า)  น.ส.ชัญญ์ชนพร แสงย้อย   
   นางนันทา เสือยง                         นางอรทัย แสงสว่าง 
  
 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฎิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 
  ผู้รับผิดชอบ  :- 
   นางวรวีร ์ พลายละหาร (หัวหน้า)    นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์  
   น.ส.สุนิษา การะเวก   น.ส.พิมพา   นิธิสมหวังชัย 
   นางกันทะนีย ์ ตาคุ 



 
 

 

   ท้ังนี้ขอให้คุณครูท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  ถ้ามีปัญหาหรือ
อุปสรรค ใด ๆ ขอให้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ โปรด
อำนวยพรให้กิจการนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

    ลงช่ือ…………………………………..……………………... 
                 (บาทหลวงวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย) 

                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔. หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ  
 
 www.joseph.ac.th 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕. แผนผังอาคารสถานท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
   เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
สถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอนและเด็กสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โรงเรียนกำหนดโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
 

ช่วงอายุ อายุ ๓ – ๕ ป ี
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู้ 

สาระการเรียนรู้ -  ด้านร่างกาย 
-  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านสติปัญญา 

-  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อม 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
-  เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา  โดยทางโรงเรียนได้
กำหนดเวลาเรียนเป็น  ๒  ภาคเรียน  ต่อ  ๑  ปีการศึกษา  หรือ  ๒๐๐  วัน  ต่อ  ๑  ปี
การศึกษา  ในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม  ๕ – ๖  ช่ัวโมงโดยประมาณ 

 
  การจัดชั้นเรียน   

             ยึดอายุของเด็กเป็นเกณฑ์ โดยกำหนดให้เด็กอายุ ๓ – ๔ ปี อยู่ในระดับช้ันอนุบาล ๑  เด็กอายุ ๔ – ๕ 

ปี อยู่ในระดับช้ันอนุบาล ๒  เด็กอายุ ๕ – ๖ ปี  อยู่ในระดับช้ันอนุบาล ๓ 

  ระยะเวลาเรียน 

               ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก

ท่ีเริ่มเข้าเรียน  โดยโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๔  เดือน 

โดยประมาณ  ภาคเรียนท่ี ๑ เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม ภาคเรียนท่ี ๒ เดือน  เริ่มต้ังแต่เดือน

พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ช่ัวโมง  โดยสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม

ตามบริบทของสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน ต่อ ๑ ปี 

  สาระที่ควรเรียนรู้ 

              สาระท่ีควรเรียนรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีนำมาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด

หลังจากนำสาระท่ีควรเรียนรู้นั้น ๆ  มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้ไม่เน้นการ

ท่องจำเนื้อหา  ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของ

เด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ท้ังนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์และ

ส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 



 
 

               เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ วิธีระวงั

รักษาร่างกายให้สะอาดและสุขภาพอนามัยท่ีดี  การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  การรักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง  รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย  การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและ

ครอบครัว  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  การ

รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การกำกับตนเอง  การเล่นและทำส่ิงต่างๆ 

ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อื่น  การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความภาคภูมิใจ  ในตนเอง  การสะท้อง  การ

รับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม  การ

แสดงมารยาทท่ีดี  การมีคุณธรรม  จริยธรรม                

               เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา 

ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องและใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน  สถานท่ีสำคัญ  วัน

สำคัญ  อาชีพของคนในชุมชน  ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน  สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ 

     เร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ  ลักษณะ  ส่วนประกอบ  การ 

เปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช  ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน  น้ำ  ท้องฟ้า  สภาพอากาศ  

ภัยธรรมชาติ  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน  ท่ีแวดล้อมเด็ก  รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรักษา

สาธารณสมบัติ  

   เร่ืองราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมาย

ในชีวิตประจำวัน  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ  รู้จักช่ือ  ลักษณะ  สี  ผิวสัมผัส  ขนาด  

รูปร่าง  รูปทรง  ปริมาตร  น้ำหนัก  จำนวน  ส่วนประกอบ  การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 

รอบตัว  เวลา  เงิน  ประโยชน์  การใช้งาน  และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  การคมนาคม  

เทคโนโลยีและการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  อย่างประหยัด  ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. (๖ ส.ค. ๖๑) 
มาตรฐาน
การศึกษาฯ 
สถานศึกษา 

ผลประเมิน 
เปรียบเทียบ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก  ๙๔.๘๙ ๙๓.๑๑ ๙๔.๘๐ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้   
มฐ.๑ ๙๔..๘๒ ๙๓.๓๓ ๙๔.๗๑ 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณ์ได้  
มฐ.๒ ๙๖.๔๐ ๙๕.๔๑ ๙๕.๒๔ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม  
มฐ.๓ ๙๗.๙๙ ๙๕.๘๕ ๙๕.๔๑ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้  
มฐ.๔ ๙๐.๓๖ ๘๗.๘๕ ๙๓.๘๒ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๙๙.๗๒ ๑๐๐ ๙๗.๙๕ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถ่ิน 
๗.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๔๘ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕.๘ ๙๙.๒๒ ๑๐๐ ๙๗.๒๒ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕.๕,๖.๕, ๙.๒ ๙๙.๐๗ ๑๐๐ ๙๙.๐๗ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ 
๗.๕, ๙.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๓๕ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๙.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๕๙ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วม 
มฐ.๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ๙๗.๕๗ ๙๗.๔๕ ๙๔.๙๗ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ  
๕.๒ ๙๗.๒๒ ๙๘.๑๕ ๙๔.๔๘ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง

มีความสุข  
๕.๓, ๕.๗ ๙๘.๖๑ ๙๗.๒๒ ๙๔.๔๘ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  

๕.๖ ๙๗.๒๒ ๙๗.๒๒ ๙๓.๗๑ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕.๔, ๕.๕, ๕.๙ ๙๗.๒๒ ๙๗.๒๒ ๙๗.๒๒ 

 



 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  (ภาพรวม)   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

มาตรฐานการศึกษา  สพฐ. ร้อยละ / ปีการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
ยอดเย่ียม 

๙๔.๘๙ 

ยอดเย่ียม 

๙๓.๑๑ 

ยอดเย่ียม 

๙๔.๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเย่ียม 

๙๙.๗๒ 

ยอดเย่ียม 

๑๐๐ 

ยอดเย่ียม 

๙๗.๙๕ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ยอดเย่ียม 

๙๗.๕๗ 

ยอดเย่ียม 

๙๗.๔๕ 

ยอดเย่ียม 

๙๔.๙๗ 

ผลเฉลี่ย 
ยอดเยี่ยม 

๙๗.๓๙ 

ยอดเยี่ยม 

๙๖.๘๕ 

ยอดเยี่ยม 

๙๕.๙๐ 

ระดับคุณภาพ ๕ ยอดเย่ียม = ๙๐ – ๑๐๐/ ๔ ดีเลิศ =๘๐-๘๙/ ๓ ดี = ๗๐ – ๗๙ / ๒ ปานกลาง = ๖๐ – ๖๙ / ๑ กำลัง
พัฒนา = ต่ำกว่า ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


