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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self -  Assessment  Report  : SAR) 

ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
เลขที่  ๒  หมู่  ๖  แขวง/ต าบล  ท่าข้าม  เขต/อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
 
 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

๔ 
 

 
ค าน า 

 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒ กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ เกิดการ

พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่า สถานศึกษานั้น สามารถจัด การศึกษาได้

อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) หมวดที่ 

๖ มาตรที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้

ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้ความส าคัญในการท างานเชิงระบบ มีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน  

ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และน าไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เพ่ือสรุปผลการ

ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่ เกิดข้ึน ตามบริบทของโรงเรียน ซึ่ง

มีองค์ประกอบ ๓  ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๓ ผลประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนเสนอ รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ต่อ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เขต พ้ืนที่ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้ปกครอง 

และสาธารณชน   

    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน

ของสถานศึกษาทุกท่าน ที่ได้เสียสละ และให้ความส าคัญในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในปีการศึกษาต่อไป   
                          
 
                                             
   
                                                   ................................................................  

                                 (บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา)    

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

                            ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
           

                  หน้า 
 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร        ๖ 
  ตอนที่ ๑   ข้อมูลพ้ืนฐาน        ๖ 
  ตอนที่ ๒   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง     ๗ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน         ๑๕ 
๑.  ข้อมูลพื้นฐาน        ๑๕ 
๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๘ 
๓.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   ๒๖ 
๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      ๒๘ 
๕.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice)    ๒๘ 
๖.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ       ๓๗ 
๗.  ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     ๔๐ 
๘.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา    ๔๑ 

  ๙.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก     ๔๓ 
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๔๔ 

๑.  ผลการประเมินรายมาตรฐาน       ๔๔ 
๒.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๖๕ 
๓.  จุดเด่น         ๖๖ 
๔.  จุดควรพัฒนา        ๖๗ 
๕.  แนวทางการพัฒนา        ๖๗ 
๖.  ความต้องการช่วยเหลือ       ๖๗ 
๗.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)      ๖๘ 

ภาคผนวก           ๗๑ 
 

 



 

๖ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน   
โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
ที่ตั้ง : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 
สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
Email : Joseph.upathamschool@gmail.com    
website : www. Joseph.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 
เปิดสอนระดับช้ัน        : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน  : ๔,๖๙๙ คน 
จ านวนบุคลากรในโรงเรียน  : ๓๓๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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ตอนที่ ๒ การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

๑)  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
๒)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ   

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก   
   ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  มีสุขนิสัยที่ดี   สามารถใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว   และประสานสัมพันธ์กันดี   มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  ของ
เด็กเป็นประจ าทุกเดือน   จัดท าบันทึกการตรวจสุขอนามัย  สุขนิสัยของเด็กเป็นรายบุคคล ครูดูแลให้เด็กรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ดื่มนมเป็นประจ า  ดื่มน้ าสะอาด  ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  และหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วม พักผ่อนเป็นเวลา  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปลอดภัย มี
ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้มือและตาได้อย่างประสานสัมพันธ์กันดี  โดยเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง  การเล่น
เครื่องเล่นสนาม  การเล่นน้ า  เล่นทราย  มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมเสริม
พัฒนาการ  จัดให้เด็กได้เล่น  ออกก าลังกายผ่านสื่ออุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  เป็นประจ าทุกสัปดาห์  กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ ที่ส่งเสริมการเต้นประกอบเพลง  ให้เด็กได้มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและช่วยกระตุ้นให้
เด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ได้ออกก าลังกายเพ่ือสลายไขมันส่วนเกิน  และมีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น  แต่เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ท าให้เด็กไม่
สามารถมาเรียนและท ากิจกรรมที่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้เด็กจ านวนหนึ่งมีน าหนัก  และส่วนสูงไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๗   ในส่วนของการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก  ครูมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  และพบว่า   เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้   คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓   
    ๑.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์    
          สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดี  รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ   
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย  และสถานการณ์รอบตัว  มีความซื่อสัตย์ รู้จักน าสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองมาคืนเจ้าของ  มีจิตใจดี   เมตตากรุณา
ต่อผู้อ่ืน และมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของต่างๆให้กับผู้อ่ืนเสมอ  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผ่าน
กิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมดนตรี ที่ส่งเสริมสุนทรียภาพการแสดงออก
ทางอารมณ์ท่ีดีให้กับเด็ก กิจกรรมยุวชนน้อย ที่ส่งเสริมในเรื่องความมีน้ าใจ  รู้จักการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า  กิจกรรม
เยี่ยมบ้านสานรัก  ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความเมตตากรุณา  รู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน โดยมีครูและผู้ปกครองคอย



 

๘ 
 

ปลูกฝัง ดูแลอย่างใกล้ชิดให้เด็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๔๑ 
   ๑.๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
          สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคม   มีทักษะชีวิต  ปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน   เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย การใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม  การเก็บ
ของเล่นของใช้ส่วนตน  รู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัด  ฝึกให้เด็กช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  ทิ้งขยะให้ถูกที่ 
และปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม  ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  การทักทายผู้ใหญ่ใน
ชีวิตประจ าวันของเด็ก  เรียนรู้การเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงต่างๆได้ดี มีการ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ เด็กๆได้เรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งทางสังคม เป็นกลุ่มการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เด็กๆได้
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และครูผู้สอนประเมินมีการ
พัฒนาการเด็กรายบุคล  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕ 
   ๑.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   
           สถานศึกษา  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  โดยใช้ภาษาในการ
สื่อสารผ่านกิจกรรมประจ าวัน  การพูดคุยสนทนาร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเด็กกับเด็ก  เด็กกับครู 
การเล่าเรื่องราว   นิทาน  การขีดเขียนภาษาโดยธรรมชาติ  ใช้เกมการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดรวบยอดของเด็ก  
ส่งผลให้เด็กมีทักษะในการสังเกต  รู้จักการเปรียบเทียบ   มีความคิดเชิงเหตุผล  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตาม
วัย   จัดกิจกรรมศิลปะ  และกิจกรรมเคลื่อนไหว  ให้เด็กได้ใช้จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารความคิด 
และความรู้สึกของเด็กออกมาอย่างหลากหลายและแปลกใหม่  จัดโครงการ กิจกรรมให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงในการ
แสวงหาความรู้  ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง  อาทิเช่น  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach)  และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้  อย่างสม่ าเสมอและใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙  เด็กๆสามารถเรียนรู้โดยผ่านบทเรียนออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย  สามารถสื่อสาร และตอบค าถามจากเรื่องราวในนิทานบทเรียนออนไลน์ หรือผ่านเกมการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเด็กๆมีความกระตือรือร้นการเรียนที่บ้านโดยการช่วยสอนของผู้ปกครองท าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจน
ครบตามหน่วยการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดเอาไว้ ครูผู้สอนประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคล  ภาคเรียนละ ๒  
ครั้ง  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๗.๘๕ 
          จากการประเมินพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  ของเด็กรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  และย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา  ๓  ปี พบว่า  เด็กมีพัฒนาการสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา  มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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(พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๗)   แผนปฏิบัติการประจ าปี   หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน
แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก  การวัดส่วนสูง  แบบบันทึกสุขอนามัย  สุขนิสัย  และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
          สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ทุกปีการศึกษา  มีกระบวนการ
จัดท าหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  การก ากับติดตาม  และการประเมินหลักสูตร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชน  โดยแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Kindergarten Intensive English Couse (KIEC)  และ
หลักสูตร Kindergarten  Extra  English Couse (KEEC)  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัย อาทิเช่น การสอนแบบบูรณาการ   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น  การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)  และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙  (COVID - ๑๙)  มีการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบนิทาน เพลง เกม กิจกรรมการ
ทดลองที่เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้ของเด็ก เป็นต้น โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (พ.ศ.๒๕๖๓ -๑๕๖๗)   แผนปฏิบัติการประจ าปี   หลักสูตร
สถานศึกษา  แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
   ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
          สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  ในอัตราส่วนครู : เด็ก ๑:๑๕   
ทุกห้องเรียนจะมี  ครู ๑  คน และพ่ีเลี้ยง  ๑ คน  รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน   โดยครูประจ าชั้น เป็นผู้ท าหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก คอยดูแลพฤติกรรม ส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงอย่าง
หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ครูจัดให้ทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย  และครูพ่ีเลี้ยงช่วยดูแล
อ านวยความสะดวก  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์  โดยมีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง ได้แก่ แผนงานจัดบุคลากร  คู่มือบุคลากร  จ านวนบุคลากร  
และค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
   ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
          สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ด้านต่างๆ
โดยส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  ตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมเฉลี่ยมากกว่า คนละ ๓๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และเพ่ิมเติมในส่วนของการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในด้านการใช้สื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือให้ครูมีความรู้และประสบการณ์ในการน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙  บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครูในรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  มีกระบวนการติดตามการน าความรู้ของครูลงสู่เด็กในห้องเรียน  ผ่านกระบวนการนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแบบเป็นทางการและการนิเทศแบบไม่เป็นทางอย่างสม่ าเสมอ  โดยในภาคเรียน
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ที่ ๑  มีการนิเทศผ่านการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพ่ิมเติมการบูรณาการภาษาอังกฤษตามจุดเน้นของสถานศึกษา
ลงในกิจกรรมหลัก  และในภาคเรียนที่ ๒  ใช้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผ่านระบบการสอนแบบ
ออนไลน์   มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๖๓ -๑๕๖๗)   แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนงานพัฒนาบุคลากร   แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แบบ
รายงานการอบรม  แบบบันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้( KM )  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
ออนไลน์ 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
          สถานศึกษามีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  ในห้องเรียนมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก  มีมุมการเรียนรู้ จ านวน ๕ มุม เด็กได้
เรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อาทิเช่น การจัด
ป้ายนิเทศมาตรการป้องกันตนเองจากโรค COVID – ๑๙  ป้ายรณรงค์ให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมจริงเชิงสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่าง  การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ ( Whole Language )     
เป็นต้น  มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน  โดยน าผลงานศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ของเด็ก  มาใช้ตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม  สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และเด็กเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง มีสื่ออุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเด็ก   มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  
งานจัดบรรยากาศห้องเรียน  งานอาคารสถานที่   แบบบันทึกการเข้าใช้มุมเสรี แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ แบบบันทึกการรับสื่ออุปกรณ์ของเล่นเข้าห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมจริงภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กเป็นอย่างดี 
   ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
          สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก  และครู เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  มีการ
ให้บริการข้อมูลกับบุคลากรด้านต่างๆโดยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการค้นหา เช่น  ข้อมูลด้านบุคลากร 
งานวิชาการ  งานประเมินพัฒนาการ  งานเผยแพร่ผลงาน และงานมาตรฐาน เป็นต้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ 
ให้กับเด็ก  ทุกห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ โทรทัศน์  สัญญาณ WIFI  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กและครูอย่างพอเพียง เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีสื่อ IPAD  TABLET  อย่างเหมาะสมกับวัย  มีห้องสมุดส าหรับให้เด็กได้เรียนรู้และค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง  ผ่านหนังสือที่หลากหลาย  คอมพิวเตอร์ IPAD  และมุมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  ในส่วน
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี  ผ่านกิจกรรมน าใช้เทคโนโลยี  เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยใน
ปีการศึกษานี้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่อง การใช้ Google Form  และการตัดต่อคลิปวีดีโอโดยใช้โปรแกรมต่างๆ  อาทิ
เช่น Viva  Canva  หรืออ่ืนๆ เป็นต้น ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการน ามาใช้จัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙  เพ่ิมมากขึ้น มีหลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง  ได้แก่  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ บันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์  บันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด   และกิจกรรมน าใช้เทคโนโลยี   



 

๑๑ 
 

   ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
       สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะยาว ๕ ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน มีการก ากับติดตาม และด าเนินงานตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ  PDCA สามารถตรวจสอบคุณภาพได้  การ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วมจาก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง    มีการบริหารอัตราก าลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบนิเทศภายใน การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ -๑๕๖๗)   แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                 สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา โดย
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ และบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔  ด้าน 
อย่างสมดุล  มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม  ไม่เน้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นให้เด็ก
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรงอย่างเต็มศักยภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน ตลอดจนผู้
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน  แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แบบบันทึก
พัฒนาการเด็ก  และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
               ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี มี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๕  ปี  ขึ้นไป   และจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  โดยครูจัดประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย  เน้นเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากการเล่นรวมกับเพ่ือน การเล่นกับ
สื่ออุปกรณ์  การทดลอง การสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์  มีโอกาสเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  และลง
มือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง     โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีหลักฐาน
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  ประวัติบุคลากร  แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  บันทึกการเข้าเล่น
มุมเสรี  แผนงานนิเทศการเรียนการสอน และสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 



 

๑๒ 
 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
       สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก   

มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัด
บอร์ดผลงานเด็ก โดยครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียน ร่วมตกแต่งห้องเรียน  ร่วมดูแลรักษา
ความสะอาด ช่วยจัดเก็บของเล่นของใช้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  สวยงาม  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ตอบสนองกับความสนใจของเด็ก  เช่น  คอมพิวเตอร์  Cubetto  Tablet  เกมการศึกษา  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ 
COVID-๑๙  ครูสามารถน าสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
กับวัย  นอกจากนี้ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กอย่างหลากหลายสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ได้แก่    งานจัดบรรยากาศในห้องเรียน  
แผนการจัดประสบการณ์  บันทึกหลังสอน  แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และแบบบันทึกการผลิตสื่อการสอน
ของครู 
  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
                 สถานศึกษาก าหนดให้ครูปฐมวัย  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่าน
การเล่น  การลงมือปฏิบัติ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  และเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากผลงานของเด็กเอง ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง  โดยประเมินจากสภาพจริงที่เด็กสามารถ
ปฏิบัติได้  และประเมินจากผลงานของเด็กรายบุคคล ( Portfolio )โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง พร้อมน าผล
การประเมิน  มาพัฒนาการจัดประสบการณ์หรือจัดท างานวิจัย  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  มีหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอน   แบบบันทึก
หน่วยการเรียนรู้  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  Portfolio ของเด็ก  และงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่น ามาจาก
สภาพปัญหาที่พบในการจัดประสบการณ์ของครูกับเด็ก  
          ๓) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 
 ๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่  ๑   :  การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  เน้นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ และแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่  ๒   :  การจัดการศึกษาโดยน้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
 ๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่  ๓   :  การเปิดโอกาสให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเด็ก  เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
  ๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่  ๔    :  การพัฒนาบุคลากรครู  ให้มีความรู้  ความสามารถสอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน  และน าความรู้มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

๑๓ 
 

                ๓.๕  แผนปฏิบัติงานที่ ๕      :   ส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้เด็กมี
ส่วนร่วมให้การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   
      ๔) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

๔.๑ ด้านคุณภาพเด็ก  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ JS Story Kids   
๔.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการหลักสูตรที่เน้นความเข้มข้นของ 

ภาษาอังกฤษ 
๔.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ( Project   

Approach) 
๕) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

๕.๑ สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
๕.๒ สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะท่ี ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
๕.๓ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน โครงการ “นิทานเพ่ือนรัก” 
๕.๔ เด็กมีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๖) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที   
  ๖.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จาก ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ 
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น   
  ๖.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

๖.๔ พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

๖.๕ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา 
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๖ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย  
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 



 

๑๔ 
 

๖.๗  เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

๖.๘  พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The  
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excel-
lence Center: HCEC) 
 
 

     ลงนาม....................... .............................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
    (บาทหลวงสุชาติ   อุดมสิทธิพัฒนา) 

                     วันที่  ๓๑   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.  ข้อมูลพื้นฐาน   
โรงเรียน : ยอแซฟอุปถัมภ์  รหัสโรงเรียน ๑๑๗๓๑๐๐๐๓๙ 
ที่ตั้ง      : ๒ หมู่ ๖ ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม  
สังกัด     : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙–๐๑๑๒–๕ หรือ ๐๒–๔๒๙–๗๑๗๑-๗ โทรสาร ๐–๔๒๙–๐๑๐๙ 
Email    : Joseph.upathamschool@gmail.com   website : www. Joseph.ac.th  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ ๓ / ๒๕๐๘ 
เปิดสอนระดับช้ัน       : เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนนักเรียน ๔,๖๙๙ คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน ๓๓๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

   นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

    สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
 
 



 

๑๖ 
 

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

๑.๒  จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน  

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน ห้องปกติ KEEC 

ปกติ KEEC ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล ๓ - ๔๒ ๓๗ - - - - ๗๙ 
ระดับก่อนประถมศึกษา          
อนุบาลปีที ่๑ ๕ ๒ ๘๑ ๖๔ ๓๔ ๒๕ - - ๒๐๔ 
อนุบาลปีที ่๒ ๕ ๒ ๗๘ ๗๕ ๒๒ ๓๙ - - ๒๑๔ 
อนุบาลปีที ่๓ ๗ ๒ ๑๑๓ ๘๘ ๒๖ ๓๑ ๒ - ๒๖๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๖ ๓๑๔ ๒๖๔ ๘๒ ๙๕ ๒ - ๗๕๗ 
 

  ๑.๓  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ๑.๓.๑ สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - ๑ - - ๑ 
- ผู้จัดการ - - ๑ - ๑ 
- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - ๓ - ๓ 

รวม - ๑ ๔ - ๕ 
๒. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ - ๓๕ ๒ - ๓๗ 
- ครูต่างชาติ - ๙ - - ๙ 

รวม - ๔๓ ๒ - ๔๕ 
 
 



 

๑๗ 
 

๓. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าที่ - ๑ - - ๑ 
- พ่ีเลี้ยง ๒๐ ๗ - - ๒๗ 

รวม ๒๐ ๘ - - ๒๘ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๕๓ ๖ - ๗๙ 

 

 

สรุปอัตราส่วนระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู   ๑๕ : ๑ 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ๓๐  : ๑ 

    ๑.๓.๒  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   กรณีท่ี ๑  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี ๒  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน 
           ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย ๓๓ ๔ - - - - 
รวม ๓๓ ๔ - - - - 

   

   ๑.๓.๓  สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง  และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง 
จ านวนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 

เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษ 
ทั้งหมด 

ขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ขึ้น
ทะเบียน 

- - - ๒ - ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ORA ET LABORA  จงอธิษฐานและลงมือท างาน 
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนโดดเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ ด้านผู้เรียน 
๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางวิชาการและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ ๒๑ 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจ ด้านครูและบุคลากร 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
๕.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๖. พัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 
๗.  ส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้านสถานศึกษา 
๘.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๙.  ส่งเสริมการบริหารงานโดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

๑๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 



 

๑๙ 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางวิชาการและมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้านครูและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมน าพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษา
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัย 
สุขภาพจิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้านสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การส่งเสริมการบริหารงานโดยน้อมน าพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
กลยุทธ์ที่ 

๑.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (๑)รัก ๒)รับใช้  ๓)เมตตา 
๔)พอเพียง ๕)ซื่อสัตย์) และตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด(๑)รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒)ซื่อสัตย์สุจริต ๓)มีวินัย ๔)ใฝ่เรียนรู้ ๕)อยู่
อย่างพอเพียง ๖)มุ่งมั่นในการท างาน ๗)รักความเป็นไทย ๘)มีจิต
สาธารณะ ๙)รักและรับใช้) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษา ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้น าทางวิชาการและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

กลยุทธ์ที่ 
๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางวิชาการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ และนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการและศักยภาพ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและระดับอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงของรัฐ 

 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ๔.  พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๑) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจและร่วมมือ ๒) ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร ๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น 
รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้
วัฒนธรรม 

๕.  ส่งเสริมผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ด้านครูและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 

๖.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู          
(๑)  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ๒) มาตรฐานด้าน
การปฏิบัติงาน ๓)  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน) 

๗.  เร่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ในการดูแลนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โรงเรียนจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้เรียนด้านต่างๆ  

๘.  ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือประสิทธิผลของงานและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ปรับปรุงภาระงานของครูและบุคลากรให้
เหมาะสมกับบริบทของงาน 

 

 
  
 
 
 



 

๒๒ 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ๙.  เร่งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ

และให้การบริการกับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียนอย่างดีและ
เป็นที่ประทับใจกับทุกคน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมน าพระ

บรมราโชบายด้านการศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสาร เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

กลยุทธ์ที่ 
๑๐.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมือง
ดี 

๑๑.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑๒.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 

๑๓.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน

ภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๔.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เผยแพร่ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และในด้านอื่นๆ  

๑๕.  พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



 

๒๓ 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัย 

สุขภาพจิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 

๑๖.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ระดับหัวหน้างานโดยจัดการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับสูง  

๑๗.  พัฒนาด้านการจัดสวัสดิการ กองทุนต่างๆ ให้แก่ครูและบุคลากร 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ สุขภาพอนามัย สุขภาพจิต และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้เท่าเทียมกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ด้านสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก 
กลยุทธ์ที่ 

๑๘.  ส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (๑) รัก ๒) รับใช้  ๓) เมตตา ๔) พอเพียง ๕) ซื่อสัตย์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมการบริหารงานโดยน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 
๑๙.  ส่งเสริมนโยบายด้านการบริหารงานโดยน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา(มีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองดี) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยยึดหลักบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 
๒๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       

(๑) การเรียนรู้ ๒) องค์การ ๓) สมาชิกในองค์กร ๔) ความรู้            
๕)เทคโนโลยี  ๖) มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นสถานศึกษาชั้นน า เป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ 



 

๒๔ 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ๒๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดโครงสร้างการบริหารงานตลอดจน

นโยบายในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒๒.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและ

ชุมชน สร้างความผูกพันและน าศักยภาพศิษย์เก่า มาสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

๒๓.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หลักสูตรที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในอนาคต  

๒๔.  ส่งเสริมสถานศึกษาในการท า MOU กับสถาบันทางการศึกษาที่ที่
เกี่ยวข้องและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

๒๕.  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายนอก 
ให้มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลจากระบบสารเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเพ่ือยกระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา โดยบุคลกรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๒๖.  เร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย โดยใช้ Application ต่างๆ เว็บไซต์ของโรงเรียน จอ LED 
ขนาดใหญ่ เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับทราบได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

๒๗.  พัฒนาระบบก ากับ ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมทางการเรียน ให้
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

๒๘.  พัฒนาระบบการจัดซื้อและการซ่อมบ ารุง รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการ
ด้านโภชนาการ และด้านสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และ
ทันสมัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒๙.  พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ ระบบการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ระบบการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และมีการ
ก ากับติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

๓๐.  พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ อาคาร 
สถานที่ สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอและทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมุ่ง
อนุรักษ์พลังงาน และมีความปลอดภัย 



 

๒๕ 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็น      

อัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม 
การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็น
ลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่า   
พระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อ
ของท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
  J  = Justice   = ความยุติธรรม 
  O = Obedience = ความเชื่อฟัง 
  S = Silence   = ความเงียบ สงบ 
  E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
  P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์ 
  H = Humility   = ความสุภาพ 
       = Honesty           = ความซื่อสัตย์ 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ “คนดีศรียอแซฟ” 
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาล  “ HAPPY ” หมายถึง  มีความสุข   คือการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง  ผ่านประสบการณ์จากการเล่น  
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  โดย
แต่ละตัวอักษรมีความหมาย  ดังนี้       
            H  = Healthy   = สุขภาพดี 
           A  = Activity   = มีกิจกรรมน าความรู้ 
           P  = Preparation = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
           P  = Play   = เล่นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์        
           Y  = (all by) yourself  = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 

 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

3.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(สพฐ.) 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๑ 

 

๑. โครงการเมล็ด
พันธุ์แห่งความด ี

๘๕ ดีมาก ๙๗.๘๐ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

๒. โครงการเด็กดี
ศรียอแซฟ 

๘๕ ดีมาก ๙๖.๘๐ ดีเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๑ 

๓. โครงการแบ่งรัก
ปันน้ าใจ 

๘๕ ดีมาก ๙๘.๗๒ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๒ 

๑. โครงการหนู
น้อยพอเพียง 

๘๕ ดีมาก ๙๗.๗๗ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๒ 

ยุทธศาสตร ์
ที ่๓ 

๒.โครงการ 
Sience Kids 

๘๕ ดีมาก ๙๖.๑๕ ดีเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๓, ๖ 

๒. โครงการ
ก้าวหน้าวิชาการ 

๘๕ ดีมาก ๙๑.๕๑ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๔ 

๓.โครงการหนูน้อย
รักภาษา 

๘๕ ดีมาก ๙๗.๕๘ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๗, ๘, ๙ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๔ 

๑. โครงการพัฒนา
ครูปฐมวัยยคุใหม ่

๘๕ ดีมาก ๙๓.๖๕ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๕ 

๑. โครงการเมล็ด
พันธุ์แห่งความด ี

๘๕ ดีมาก ๙๗.๘๐ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

๒. กิจกรรมก้าว
ตามรอยนักบญุยอ
แซฟ 

๘๕ ดีมาก ๙๖.๗๙ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๑ 

๓. กิจกรรมโตไปไม่
โกง 

๘๕ ดีมาก ๙๕.๕๒ ดีเยี่ยม ๑, ๒ ๑ ๑ 

 ๔.กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ
โครงการ 
 
 

๘๕ ดีมาก ๙๔.๑๓ ดีเยี่ยม ๓ ๑ ๓ 



 

๒๗ 
 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๖ 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
 

๑. งานบุคลากร ๘๕ ดีมาก ๙๘.๘๒ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 
๒. งานนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้

๘๕ ดีมาก ๙๕.๗๖ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๑๐ 

โครงการ เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(สพฐ.) 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ประเด็นการตดิตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธืบาย) 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ
(อธิบาย) 

 ๓.กิจกรรมน าใช้
เทคโนโลย ี

๘๕ ดีมาก ๙๑.๑๔ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๕ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๗ 

๑. งานบุคลากร ๘๕ ดีมาก ๙๘.๘๒ ดีเยี่ยม ๒ ๔ - 
๒. งานจิตตาภิบาล ๘๕ ดีมาก ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๘ 

๑. โครงการแบ่งรัก
ปันน้ าใจ 

๘๕ ดีมาก ๙๘.๗๒ ดีเยี่ยม ๑ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๙ 

๑. งานหลักสูตร ๘๕ ดีมาก ๙๔.๔๘ ดีเยี่ยม ๒ ๑ ๒ 
๒. งานนิเทศการ
จัดการเรียนรู ้

๘๕ ดีมาก ๙๕.๗๖ ดีเยี่ยม ๒ ๓ ๑๐ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ ๑๐ 

๑. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๘๕ ดีมาก ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑, ๒, ๓ ๗ ๑๐ 

๒. งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

๘๕ ดีมาก ๙๙.๖๑ ดีเยี่ยม ๒ ๔ ๒ 

๓. โครงการเรียนรู้
สู่ชุมชน 

๘๕ ดีมาก ๙๔.๘๐ ดีเยี่ยม ๒ ๑ ๓ 

 
***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสตูร การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒     การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวช้ีวัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า ๑๗ ข้อ ๗  

 
 
 



 

๒๘ 
 

๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๔.๑  ระดับปฐมวัย  
  จากการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัย อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ปรากฏผลตามตารางดังนี้ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ด้านร่างกาย ๖๗๕ ๖๓๓ ๙๓.๗๘ ๒๑ ๓.๑๑ ๒๑ ๓.๑๑ 
๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๖๗๕ ๖๔๘ ๙๖.๐๐ ๒๗ ๔.๐๐ ๐ ๐ 
๓. ด้านสังคม ๖๗๕ ๖๔๖ ๙๕.๗๐ ๒๑ ๓.๑๑ ๘ ๑.๑๙ 
๔. ด้านสติปัญญา ๖๗๕ ๖๐๕ ๘๙.๖๓ ๖๘ ๑๐.๐๗ ๓ ๐.๔๔ 

  

 
 
๕.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

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

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
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1 .  ด้ า น ร่ า งก าย 2 .  ด้ า นอ า รมณ์ - จิ ต ใ จ 3 .  ด้ า นสั ง คม 4 .  ด้ า นสติ ปั ญญา

สรุปผลพัฒนาการ

ดี พอใช้ ปรับปรุง



 

๒๙ 
 

ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

๑. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ  JS Story  Kids ด้านคุณภาพเด็ก        ปฐมวัย 
๒. การบริหารหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษตาม 
   จุดเน้นของโรงเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

       ปฐมวัย 

๓. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ    
   (Project  Approach) 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

       ปฐมวัย 

 

๑.  นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ  JS Story  Kids มีกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
ลักษณะส าคัญ 

๑. การเรียนรูผ้่านนิทานท่ีเด็กช่ืนชอบและต้องการเรียนรูร้่วมกันเปน็กลุ่ม   

๒. เด็กเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ ตัวละคร  เรื่องราวในนิทาน ผ่านการตัง้ค าถาม และประสบการณ์เดมิ  

๓. กิจกรรมเชิงปฏิบัติทีเ่น้นให้เด็กลงมือท าไดด้้วยตัวเองผ่านการจดัการเรยีนรู้ในห้องเรียน  

๔. เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมจากนิทาน   

๕. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศลิปะที่สรุปออกมาเป็นช้ินงาน  การแสดงนิทาน  บทเพลง ค าคล้องจอง  
 

 ขั้นตอนในการเรียนรู ้
 

 
- จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนโดยก าหนดให้ คุณครูและเด็กไดอ้่านนิทาน   
   ฟังนิทานท่ีตนเองช่ืนชอบ 
- จัดเชิดชูเด็กที่มีการอ่านหนังสือนิทานเป็นประจ า โดยดูจากบันทึกการอ่าน ให้เป็นยอดนักอ่าน 
    ประจ าห้องเรียน ประจ าเดือน 

 

 

 

 

- เด็กน าเสนอนิทานท่ีชอบที่สอดคล้องกับ  
 คุณธรรมของท่านนักบุญยอแซฟพร้อม 
  แสดงเหตผุลในการเลือกหนังสือนิทาน 
-  ลงความเห็นเลือกนิทานท่ีช่ืนชอบผ่านบันทึกร่องรอย 

 

กิจกรรม                         
ส่งเสริมการอ่านตลอดภาค
เรียนที่ ๑ เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
รักการอ่านและน าเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ผ่านนิทาน 
JS STORY KIDS 

เริ่มต้นการเรียนรู้ผ่าน
หนังสือนิทานทีช่ื่นชอบ  



 

๓๐ 
 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

- เด็กเล่าประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวกับนิทานได้รับเลือก 

- เด็กตั้งค าถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานท่ีเลือก 

- เด็กร่วมกันวางแผนส่ิงทีจ่ะเรียนรู้และ 

กิจกรรมทีจ่ะท ารว่มกัน 

 

 

 

- เด็กเรียนรู้ในส่ิงที่เด็กสนใจ ผ่านค าถามที่อยากรู้ ได้แก่   (เรื่องราวในนิทาน/ ผูแ้ต่งนทิาน / 
  เหตุการณ์ในนิทาน/ตัวละคร / คุณธรรมที่ไดจ้ากนิทาน)  เป็นตน้   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนินกำรเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมนิทำน 

 

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมของท่านนกับุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  

J O S E P H 

Justice 
ความ

ยุติธรรม 

Obedience 
ความเชื่อฟัง 

Silence 
ความเงียบ

สงบ 

Experience 
ความฉลาดในการใช้

ประสบการณ์ที่มี 

Prudence 
ความสุขุม

รอบคอบ มัธยัสถ์ 

Humility 
ความสุภาพ 

 

เด็กและครูวำงแผน
ร่วมกันในกำร 
เรียนรู้ 



 

๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สรุปความรู้ที่ได้จากการเรยีนผ่านนิทาน ในรูปแบ ผลงานศลิปะสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์   ชาร์ต
ร่องรอยการเรียนรู้  สรุปการเรยีนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

- เด็กและครรู่วมกัน ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดนิทรรศการ  การน าเสนอ การจดัชิ้นงาน  
- เด็กท่ีเรียนรู้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติจากนิทานทีไ่ด้เรียนรู ้
- คณะกรรมการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรม JS story kids ในแต่ละห้องเรียน 

 

ห้องเรียนที่มีคะแนนกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปกำรเรียนรู้  



 

๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผยแพร่  การจัดการเรียนการสอน  JS story kids   

๑. ห้องเรียนที่มีคะแนนสูงสดุ  น าเสนอการแสดงผลงานผา่นการแสดงบทบาทสมมติจากนิทานที่เรยีนรู้ แก่เพื่อนนักเรียน
และผูป้กครองบนเวทีหน้าเสาธงในกิจกรรมยามเช้า 

๒. เด็กแสดงผลงานการเรยีนรู ้JS story kids  ผ่านการแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องราวในนิทาน กับบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ณ บ้านพักคนชราคามิเลี่ยน  สถานสงเคราะหค์นชรา นครปฐม  ห้างสรรพสินค้า คอนบางแค และในงาน  
OPEN HOUSE   
 

เผยแพร่ผลงาน JS STORY KIDS บนเวทีให้กับผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียนในทุกระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓ 
 

 

๒. การบริหารหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่ 

หลักสูตร KIEC  และหลักสูตร KEEC โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีเจตคติ  ที่ดีต่อภาษาอังกฤษและ

พัฒนาทักษะภาษาไทยในเวลาเดียวกัน  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทั้งครูไทย และครูต่างชาติอย่างต่อเนื่อง จน

ได้รับรางวัล  “ World Class Standard School ”กลายเป็นนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการบริหาร

หลักสูตรที่สามารถพัฒนาเด็กได้ครบถ้วน  โดยมีกระบวนการในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

การวางแผน P  

-  โรงเรียนวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรครู 

ชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ความรู้กับครูไทยในรูปแบบการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 - วางแผนการก ากับติดตามการน าความรู้ของครูลงสู่เด็กในห้องเรียน 

การด าเนินงาน D 

-  ครูน าความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษลงสู่เด็กในห้องเรียน ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนภายใน 

และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย  

๕ คาบ /สัปดาห์ 

- จัดกิจกรรม English is Fun โดยครูต่างชาติน าเสนอค าศัพท์  เพลง  เกม กิจกรรม ให้กับเด็กทุกคน 

สัปดาห์ละ ๑  ครั้ง  และจัดให้มีการประกวดร้องเพลงประสานเสียงผ่านบทเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ

ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

- จัดกิจกรรม English Day Camp ด าเนินการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กทุก 

ระดับชั้นเพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและมีทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นโดยวิทยากรครูต่างชาติ

และผู้ปกครองเด็กทุกระดับชั้น 

การตรวจสอบติดตาม C 

-  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กโดยครูไทย และครูต่างชาติ  

ผ่านการพูดคุย สนทนา โต้ตอบ การปฏิบัติตามค าสั่ง และผลงานของเด็กและรายงานผลพัฒนาการให้กับผู้ปกครอง

รับทราบทุกภาคเรียน และมีการท าแบบประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินผลการด าเนิน

กิจกรรมทุกภาคเรียน 

 

 



 

๓๔ 
 

น าผลมาพัฒนางาน A 

- น าข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และจากแบบประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๓. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pocject  Approach)  ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

๓. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach)  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

ความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้มีโอกาสในการเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองแบ่งเป็น  ๓  

ระยะ  คือ  ระยะเริ่มต้นโครงการ  ระยะพัฒนาโครงการ  และระยะ

สรุปโครงการ  ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      ระยะท่ี ๑  ระยะเริ่มต้นโครงการ 

๑. เด็กและครูวางแผนร่วมกันในการเลือกหัวข้อเรื่องหรือ

เรื่องราวที่จะเรียนรู้ เพ่ือด าเนินกิจกรรม 



 

๓๕ 
 

๒. การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach)   ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

โดยทุกห้องเรียนเลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ

ของเด็ก 

๓. เด็กเล่าประสบการณ์เดิมจากสิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์จากหัวข้อการเรียนรู้

แบบโครงการ (Project  Approach)   ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีประสบการณ์เดิม

ที่แตกต่างกันไปครูบันทึกประสบการณ์ของเด็กลงในแผนบันทึกรองรอย  

๔. เด็กช่วยกันระดมความคิด และตั้งค าถามเกี่ยวกับ 

หัวเรื่องท่ีสนใจอยากเรียนรู้  ครูบันทึกค าถามลง 

ในแผนบันทึกร่องรอยข้อค าถามของเด็ก        

สรุปข้อค าถามที่จะร่วมกันค้นหาค าตอบ   

วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 

๕. ครมูอบหมายให้เด็กๆไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาน าเสนอและน ามาส่งคุณครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันพร้อมเล่าให้เพ่ือนฟัง 

 

 



 

๓๖ 
 

ระยะที่ ๒  พัฒนาโครงการ   น าค าถามของเด็กทีละข้อมาจัดกิจกรรมผ่าน ๖ กิจกรรมหลัก เพื่อให้เด็กได้ค้นหา

ค าตอบตามท่ีวางแผนไว้ ค าถามอาจมีเพ่ิมเติมจากการตั้งค าถามในครั้งแรก แล้วแต่ความสนใจของเด็กขณะที่

เรียนรู้ในแต่ละครั้ง  ในการท ากิจกรรม  เด็กสามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมที่น่าสนใจอยากเรียนรู้ได้เป็นระยะครูให้การ

สนับสนุนในการเรียนรู้ สอดแทรกบูรณาการ STEM ศึกษาและ  EF ลงสู่การจัดกิจกรรมการสอน  การเรียนรู้จะ

เน้นสถานที่จริง สื่อของจริง การลงมือกระท าทดลองค้นคว้า ทดลอง การเรียนรู้จากวิทยากรซึ่งอาจเป็นผู้ปกครอง 

หรือชุมชน 

ระยะที่  ๓  : ระยะสรุปโครงงาน  
  เด็กและครูร่วมกันจัดท าเป็นสารนิทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วย  ข้อมูลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ  วางแผนการจัดนิทรรศการ  รูปแบบการน าเสนอผลงานของห้องเรียน  จัดให้มีการน าเสนอผลงาน

การเรียนรู้ของเด็ก โดยเชิญผู้ปกครองและเพ่ือนนักเรียนในระดับชั้นเข้ามาชมนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ตาม

วันและเวลาที่ทางโรงเรียนก าหนด    

 

 

 

 



 

๓๗ 
 

ผลที่ได้รับส่งผลดีต่อเด็ก   

 เดก็มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอธิบายและน าเสนอสิ่งที่ตนสนใจอยาก

เรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้ ค้นหาค าตอบอย่างเป็นขั้นตอน  ด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสรมิการท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณภาพในอนาคต 

๕.  หลักฐานการยอมรับ /รางวัลที่ได้รับของ best practice  

 -  ได้รับการเผยแพร่กิจกรรมลงในนิตยสารประจ าโรงเรียน  “ซ่อนกลิ่น”  เว๊ปไซด์โรงเรียน  เล่มกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบโครงการ  และจุลสารเพ่ือนอนุบาล  

๖.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
๖.๑  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

๑. รางวัลสถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ “ดีเยี่ยม” 

เกียรติบตัร  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาต ิ

ส านักงานประกัน
คุณภาพภายนอก
(สมศ.) 

 

๒. รางวัลสถานศึกษาส่งเสรมิการ
อ่านของเด็กตามแนวการเรียนรู้
ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม ใน
โครงการ  “นิทานเพื่อนรัก” 

เกียรติบัตร   เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาต ิ

บริษัท แปลน  ฟอร์ 
คิดส์ จ ากัด 

 

๓. ตราพระราชทาน โครงการ
บ้าน  นักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทย ระยะที่  ๑-
๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕-
๒๕๖๕ 

ป้ายโครงการ   เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
  นานาชาต ิ

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 

 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 
 

 ๖.๒  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

๑. World Class Standard School                       
(โล่ และเกียรติบัตร) 

๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คุณภาพ    
ระดับดีมาก 

๒. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขนัวงเมโลเดียน  ระดับ
อนุบาล 

๒๕๖๐ สมาคมเมโลเดียนแห่ง
ประเทศไทย 

ถ้วยรางวัล  
ของนายกรัฐมนตร ี

๓. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขนัวงเมโลเดียน ๒๕๖๐ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย  
การ์เด้นท ์

พร้อมเงินรางวัล  
๑๐,๐๐๐  บาท 

๔. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน
นครปฐมเขต ๒ 

ชนะเลิศ เป็น
ตัวแทนเขตพื้นท่ี 

๕. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ.นครปฐม 

ชนะเลิศ เป็น
ตัวแทนของจังหวัด 

๖. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๐ กลุ่มการศึกษา ภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

 

๗. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน   
ในงาน  ๑๐๐  ปีศรเีอกชน 

๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
ระดับประเทศ 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่  ๒ 

๘. รางวัลเหรียญทอง การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
นครปฐมเขต ๒ 

 

๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายส ี
๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐมเขต ๒ 
 

๑๐. รางวัลเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ 
๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเอกชน  

นครปฐมเขต ๒ 
 

๑๑. รางวัลขวัญใจ Kids Model Thailand  ภาคกลาง ๒๕๖๐ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอซ์แนด ์  

๑๒. รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดอาชีพในฝัน  ๒๕๖๐ ศูนย์การค้า ซีคอน บางแค  

๑๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ การประกวด ซานต้า 
ซานตี้  

๒๕๖๐ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอ
ที ประตูน้ า 

 

๑๔. รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม การประกวด 
ซุปเปอรฮ์ีโร ่

๒๕๖๐ ศูนย์การค้า ซีคอน บางแค  

๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวด  
Cowboy Cowgirl  

๒๕๖๐ สวนนงนุช  พัทยา  

๑๖. รางวัลชนะเลิศ และเป็นพรีเซ็นเตอร์ แบรนด์      I 
rada’s 

๒๕๖๐ แบรนด์ I rada’s 
 

 

๑๗. รางวลัชมเชย และรางวัลขวญัใจช่างภาพ หนูน้อยลอย
กระทง 

๒๕๖๐ อบต.สวนหลวง  



 

๓๙ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

๑๘. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดในงาน รักแม่ดั่งดวงใจ 
๒๕๖๐ ศูนย์การค้า วิคตอเรีย  

การ์เด้นท ์
 

๑๙. รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันว่ายน้ า (ผีเสื้อ ๕๐ 
เมตร) 

๒๕๖๐ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ  

๒๐. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขนัว่ายน้ า (เตะขาฟรีสไตล ์
๒๕ เมตร) 

๒๕๖๐ สโมสรอาปาก้า จ.ราชบุร ี  

๒๑. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขนัว่ายน้ า (กรรเชียง ๒๕ 
เมตร) 

๒๕๖๐ โรงเรียนสหบ ารุง  

๒๒. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 
 

๒๕๖๑ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
นครปฐม  เขต  ๒ 

ชนะเลิศ  เป็น
ตัวแทนเขต 

๒๓. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 
 

๒๕๖๑ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ.นครปฐม 

ชนะเลิศ เป็น
ตัวแทนจังหวัด 

๒๔. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 
 

๒๕๖๑ 
กลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

ชนะเลิศ มีคะแนน
สูงสุด 

๒๕. รางวัลเหรียญทอง  การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตดั ปะ 
๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๒๖. รางวัลเหรียญทอง  การเล่านทิานประกอบสื่อ 
๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเอกชน 

นครปฐม  เขต  ๒ 
 

๒๗. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑การประกวดเต้นแอ
โรบิค  

๒๕๖๒ The Crystal Mall ถ้วยรางวัล 

๒๘. รางวัล Popular Vote  การเต้นแอโรบิค ๒๕๖๒ The Crystal  Mall ถ้วยรางวัล 

๒๙. รางวัลเหรียญทอง" การประกวดจินตลลีา ๒๕๖๒ สมาคมเมโลเดียนแห่ง
ประเทศไทย 

ถ้วยรางวัล 

๓๐. รางวัลชนะเลิศ การสร้างภาพด้วยการ ฉีก  ตัด  ปะ ๒๕๖๒ เขตการศึกษาที่ ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบตัร 

๓๑. รางวัลชนะเลิศ  การเล่านิทาน ๒๕๖๒ เขตการศึกษาที่ ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบตัร 

๓๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การปั้นดินน้ ามัน ๒๕๖๒ เขตการศึกษาที่ ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบตัร 

๓๓. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ การวาดภาพระบายส ี ๒๕๖๒ เขตการศึกษาที่ ๕ 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

เกียรติบตัร 



 

๔๐ 
 

๓๔. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ การแข่งขันจักรยาน ๒๕๖๒ ศู น ย์ ก า ร ค้ า แ ฟ ช่ั น
ไอซ์แลนด์ 

ถ้วยรางวัล และ
เหรียญรางวัล 
 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 

ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

๓๕. รางวัลเหรียญทอง การเล่านทิานประกอบสื่อ ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

๓๖. รางวัลเหรียญทอง  การพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

๓๗. รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

๓๘. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกายบริหาร ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

๓๙. รางวัลเหรียญเงิน  การปั้นดนิน้ ามัน ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

๔๐. รางวัลเหรียญเงิน  การวาดภาพระบายส ี ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนเอกชนนครปฐม 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

 
๗.  ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

๑. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

  

๒. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   

๓. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   

๔. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   

๕. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

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

 
 
 

 

๗. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

  

๘. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   

๙. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน   

๑๐. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   



 

๔๑ 
 

๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการ
ประเมิน 

ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้าน ระดับ

คุณภาพ 
รอบท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๙ 
– ๒๕๕๓) 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตร ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูพอเพียง  

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ดีมาก 

 
 



 

๔๒ 
 

 
 

รอบการ
ประเมิน 

ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
มาตรฐานด้าน ระดับ

คุณภาพ 
รอบท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๘) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

รอบท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓) 

ด้านที่ ๑  ด้านคุณภาพเด็ก ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



 

๔๓ 
 

 
๙.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก   
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 
 

ส่วนที่ ๓  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 
- 

 
- 

๙๐.๐๐ ๖๗๕ ๖๓๐ ๙๓.๓๓ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๖๗๕ -   ๕๕๓ ๘๑.๙๓  

 ๑.๒ ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ด ี

๖๗๕ -   ๖๔๕ ๙๕.๕๖  

 ๑.๓ ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏบิัติจนเป็นนิสัย 

๖๗๕ -   ๖๖๖ ๙๘.๖๗  

 ๑.๔ ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอ้ตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

๖๗๕ -   ๖๕๔ ๙๖.๘๙  

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- -  
๙๐.๐๐ 

 
๖๗๕ 

 
      ๖๔๔ ๙๕.๔๑ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

๖๗๕ -   ๖๓๑ ๙๓.๔๘  

 ๒.๒ ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

๖๗๕ -   ๖๒๖ ๙๒.๗๔  

 ๒.๓ ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๖๗๕ -   ๖๓๒ ๙๓.๖๓  

 ๒.๔ ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านยิม      
ที่ด ี

๖๗๕ -   ๖๕๐ ๙๖.๓๐  

 ๒.๕ ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก 

๖๗๕ -   ๖๓๒ ๙๓.๖๓  

 ๒.๖ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ๖๗๕ -   ๖๖๔ ๙๘.๓๗  
 



 

๔๕ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 ๒.๗ ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

๖๗๕ -   ๖๕๐ ๙๖.๓๐  

 ๒.๘ ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๖๗๕ -   ๖๕๐ ๙๖.๓๐  

 ๒.๙ ร้อยละของเด็กมีความสุขกบัศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

๖๗๕ -   ๖๖๑ ๙๗.๙๓  

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- - ๙๐.๐๐ ๖๗๕ ๖๔๗ 
๙๕.๘๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑ ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

๖๗๕ -   ๖๖๑ ๙๘.๐๗  

 ๓.๒ ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง ๖๗๕ -   ๖๖๑ ๙๗.๘๘  
 ๓.๓ ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
๖๗๕ -   ๖๕๖ ๙๗.๑๙  

 ๓.๔ ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

๖๗๕ -   ๖๔๘ ๙๖.๐๐  

 ๓.๕ ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

๖๗๕ -   ๖๐๔ ๙๘.๐๗  

 ๓.๖ ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

๖๗๕ -   ๖๕๓ ๙๖.๗๔  

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

- - ๙๐.๐๐ ๖๗๕ ๕๙๓ ๘๗.๘๕ ดีเลิศ 

 ๔.๑ ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

๖๗๕ -   ๖๓๐ ๙๓.๓๓  

 ๔.๒ ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

๖๗๕ -   ๕๕๒ ๘๑.๗๘  

 ๔.๓ ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั 
 
 
 

๖๗๕ -   ๖๓๐ ๙๓.๓๓  



 

๔๖ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนเด็ก (คน) 
*** 

ผลการประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 ๔.๔ ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

๖๗๕ -   ๕๖๘ ๘๔.๑๕  

 ๔.๕ ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

๖๗๕ -   ๕๙๔ ๘๘.๐๐  

 ๔.๖ ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหลก็ กลอ้งดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

๖๗๕ -   ๕๘๕ ๘๖.๕๔  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

๙๓.๑๑ ยอดเย่ียม 

 

 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๑   

          สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ .ศ ๒๕๖๓ -๒๕๖๗  โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ด้าน
ผู้เรียน คือ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก และสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่  ๑๐  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ  

๙๓.๓๓

๙๕.๔๑ ๙๕.๘๕

๘๗.๘๕

๘๒.๐๐

๘๔.๐๐

๘๖.๐๐

๘๘.๐๐

๙๐.๐๐

๙๒.๐๐

๙๔.๐๐

๙๖.๐๐

๙๘.๐๐

พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพเด็ก



 

๔๗ 
 

งานประเมินพัฒนาการ  นักเรียน และหน่วยงานพัฒนาผู้เรียน  มีหน่วยงานรับผิดชอบร่วม คือ  งานหลักสูตร  และ
งานรักษาความปลอดภัย  ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพเด็กตามตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๑.๑)  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี  ผ่านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของเด็ก  การจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์  
ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง  โดยมีครูคอยสังเกต  ดูแล และให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ  มี
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี   โดยจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม  ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรมกายบริหารยามเช้า  กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรม
กลางแจ้ง  มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคล และบันทึกผลลงในแบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงเป็น
ประจ าทุกเดือน พร้อมสรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และรวบรวมจ านวนเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ ากว่า
เกณฑ์มาปรับพฤติกรรมโดยให้ความรู้ในด้านโภชนาการ เพ่ือช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ฝึกการออก
ก าลังกายอย่างถูกต้อง และน าข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเด็ก  แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กช่วยกัน
ดูแล  และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีผ่านกิจวัตร
ประจ าวัน   สอนให้เด็กรู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดื่มน้ าสะอาด  การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ า  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ  การรักษาสุขอนามัย
และปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก มีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก ตรวจหู ตา จมูก ปาก ฟัน เล็บมือ    เล็บเท้าของ
เด็ก  เป็นประจ าทุกวัน  จดบันทึกข้อมูลของเด็กลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล  ซึ่งเด็กทุกคน
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  จากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ มีการรายงานผลการตรวจสุขภาพของเด็กให้
ผู้ปกครองรับทราบอย่างครบถ้วน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงในหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กให้รู้จักรักษา
ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน    ผ่านหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อน  ร่างกายของฉัน  และอาหารดีมี
ประโยชน์ สอนให้เด็กรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา สภาวะการเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆโดย
สอนจากสถานการณ์จริง หรือบทบาทสมมติเพ่ือให้ เด็กปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  พัฒนาเด็กให้มีกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  ใช้มือและตาได้ประสานสัมพันธ์กัน  โดยครูจัดกิจกรรม
ประจ าวัน  ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเล่นเครื่องเล่นสนาม  การเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง 
การละเล่นแบบไทยๆ  และให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กผ่านการเล่นของเล่นในมุมเสรี   มุมสัมผัส  การร้อยลูกปัด  
การร้อยเชือก  การท ากิจกรรมสร้างสรรค์  วาดรูปภาพสีน้ า  สี เทียน  การฉีก  ตัดปะ  เป็นต้น โดยครูประเมินผล
การเรียนรู้ของเด็กจากสภาพจริงที่ปรากฎ  บันทึกผลพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ให้กับเด็กเพ่ิมเติม ได้แก่ กิจกรรม
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ   กิจกรรมcooking  มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง
ในการรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัส COVID -๑๙ โดยคณะแพทย์  พยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช 
เป็นต้น    



 

๔๘ 
 

  ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  มีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งของตนเอง และผู้อ่ืน  มี
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้มือและตาได้ประสานสัมพันธ์กัน  มีผลพัฒนาการด้านร่างกาย  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๓๓ 
  ๑.๒)  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   สถานศึกษามี
แผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสุข  ร่าเริงแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยเด็กทุกคนมีโอกาสเป็นผู้น ากาย
บริหารผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพยามเช้าหลังเคารพธงชาติ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ได้เล่น  
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ในหน่วยการ
เรียนรู้  “บ้านแสนสุข” พัฒนาเด็กให้รู้จักการชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  ได้
เคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร่วมกับเพ่ือนๆในห้องเรียน  มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ โดยเด็กได้วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ  ปั้นดินน้ ามัน  ประดิษฐ์รูปภาพ  และผลงาน
ต่าง ๆ  มีกิจกรรมการเรียนดนตรีคีย์บอร์ด  และนาฏศิลป์ ที่ส่งเสริมสุนทรียภาพให้เด็กมีใจรักในเสียงดนตรีและ
แสดงท่าทาง อารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม  ผ่านงานอบรม
ยามเช้าที่ครูน าข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมมาเล่าให้เด็กฟัง  ฝึกให้เด็กนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  
ปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์สุตจริต  ความเมตตากรุณา  การมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปัน  และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน    
โดยครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  กิจกรรมหลัก  ๖ กิจกรรม  และกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น  กิจกรรมยุวชนน้อย ส่งเสริมในเรื่องการมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน  กิจกรรม วัน
คริสต์มาส  ส่งเสริมในเรื่องการให้และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน  เป็นต้น   
   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  เพ่ิมเติมให้กับเด็ก
อีกหลายกิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมจิตรกรน้อย  กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า  กิจกรรมงามอย่างไทย  กิจกรรมหนูน้อย
นักออม  กิจกรรมศุกร์ละบาท  กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานรัก  ปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ รวมทั้งค่านิยม  ๑๒ 
ประการ ผ่านการอบรมยามเช้า   กิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง  และกิจกรรมก้าวตามรอยนักบุญยอแซฟ ซึ่ง
สอดแทรกคุณธรรมลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้เด็กมีความนอบน้อมและความสุภาพเหมือน
ท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  มีการวัดและประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม   บันทึกผลการเรียนรู้ลงในแบบประเมินผลตามหน่วยการ
เรียนรู้  สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนและรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง   
   ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีสุขภาพจิตดี  มีความสุข  รู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี การเคลื่อนไหว  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม  มีผลการพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑  
  ๑.๓)  เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   สถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาเด็กให้มีทักษะชีวิต  และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถช่วยเหลือ



 

๔๙ 
 

ตนเองได้  และมีวินัยในตนเอง   โดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  เช่น ฝึกให้เด็ก
รับประทานอาหารด้วยตนเอง  ดื่มนม  แปรงฟัน และฝึกการใช้ห้องน้ า   ห้องส้วมอย่างถูกวิธี  ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม  เก็บของเล่นของใช้ได้ด้วย
ตนเอง   รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า และรับประทานอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้ง   พัฒนาเด็กให้รัก
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  รู้จักการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยผ่านการ
ฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่  การจัดตารางเวรรับผิดชอบดูแลความสะอาดภายใน
ห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  จัดแบ่งพ้ืนที่ให้แต่ละห้องเรียนรับผิดชอบ  ครูอบรมให้เด็กรู้จักหยุดยืนเมื่อได้ยิน
เพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี และฝึกการร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้อง   เป็นต้น  พัฒนาเด็กให้อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  รู้จักการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   โดยครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  ผ่านกิจวัตรประจ าวัน   และกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม   ฝึกให้
เด็กรู้จักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   และข้อตกลงในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เพ่ิมเติมให้กับเด็กผ่านกิจกรรมวัสดุ
เหลือใช้ให้คุณค่า  ฝึกให้เด็กรู้จักน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆให้เกิดประโยชน์  กิจกรรมเกษตรกรตัว
น้อย  ฝึกให้เด็กรู้จักการปลูกผักไว้รับประทาน  และจ าหน่าย เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน  จัดกิจกรรมงามอย่างไทย  
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทในการไหว้ที่ถูกต้อง สวยงาม  เหมาะสมตามวัย  มีการประเมินพัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กอย่างต่อเนื่อง  ผ่านการสังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะปฏิบัติจริง  และบันทึกผลลงในสมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า เด็กมีทักษะชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    โรงเรียนมีผลการพัฒนา
ที่โดดเด่นด้านมารยาทไทย เด็กมีการฝึกปฏิบัติการไหว้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  และมีผลพัฒนาการด้าน
สังคม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕   
  ๑.๔)  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับวัย  สนทนาโต้ตอบ  เล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟังได้ อ่านและเขียนได้อย่างเหมาะสมตามวัย  ผ่านการจัด
กิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูด  ตอบค าถาม  
แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ครูจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กใช้ภาษาผ่านการวาด
ภาพ  การเล่าเรื่องราว  และการเขียนค าง่ายๆจากผลงานที่เด็กวาด กิจกรรมเสรี ฝึกให้เด็กได้ใช้ภาษาในการพูดคุย  
สนทนาโต้ตอบ  ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน การเล่นบทบาทสมมติในมุมบ้าน  การฝึกอ่าน - เขียน  
นิทานในมุมหนังสือ  เป็นต้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JS  STORY  KIDS  ให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านนิทาน



 

๕๐ 
 

ที่เด็กชื่นชอบ กิจกรรมภาษาน่ารู้  ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาผ่านการน าเสนอกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายของเด็ก
ทุกห้องเรียน  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  ให้เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านการแสดงบทบาทสมมติจากเรื่องราวใน
นิทาน  และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์ ให้เด็กได้น าหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านทุกสัปดาห์ และมีบันทึกการ
อ่านครบถ้วน  พัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอด   คิดเชิง
เหตุผล  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต  ลงมือท า ลองผิดลองถูกด้วยตนเองโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเล่นเกมการศึกษา  การเรียงล าดับเหตุการณ์  การจับคู่  การเปรียบเทียบ  ฝึกให้เด็กได้
ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตนเองผ่านกิจกรรมประจ าวันต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดการเรียนการสอนตาม
หน่วยการเรียนรู้เรื่องราวทั้ง ๕  สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง  พัฒนาเด็กให้มีจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย  โดยครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ  เคลื่อนไหวตามค าบรรยาย  เคลื่อนไหวตามจังหวะ  จัดกิ จกรรมสร้างสรรค์  
ให้เด็กได้วาดภาพตามจินตนาการ  อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก   จัดกิจกรรมจิตรกรน้อย  ให้เด็กได้
ร่วมประกวดการวาดภาพระบายสี  การปั้นดินน้ ามัน  การฉีกตัดปะ  ตามจินตนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง   
พัฒนาเด็กให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  เช่น  การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียนภาคเรียนละ  ๑  
ครั้ง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ฐานกิจกรรม
English Day Camp  และกิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  เป็นต้น   
   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เพ่ิมเติมให้เด็กผ่าน กิจกรรมจิตรกร
น้อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า    กิจกรรมภาษาน่ารู้  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  กิจกรรม English 
is Fun และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์  เป็นต้น  โดยครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
สัมพันธ์วิชาต่าง ๆ  มีการประเมินคุณภาพโดยใช้แบบบันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดประสบการณ์  
บันทึกหลังสอน  Portfolioของเด็ก  แบบประเมินกิจกรรม   แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  และบันทึก
ผลในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง    
  ผลการด าเนินงาน (Achievement) พบว่า  เด็กมีทักษะในการสื่อสาร ใช้ภาษาสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเหมาะสมกับวัย  รู้จักการแสวงหาความรู้จากสิ่งรอบๆตัวได้ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จินตนาการที่หลากหลาย โดยโรงเรียนมีผลการพัฒนาที่โดดเด่นด้านการใช้ภาษาสื่อสาร  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และมีผลพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๕   
 



 

๕๑ 
 

     มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้สี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ มหีลักสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

๓๖ -   

 ๑.๒ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ 

๓๖ -   

 ๑.๓ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น 
และการลงมือปฏิบตัิ (Active learning) 

๓๖ -   

 ๑.๔ ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุม่เป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น 

๓๖ -   

 ๑.๕ มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสตูร
อย่างต่อเนื่อง 

๓๖ -   

๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรยีน   ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ จดัครูครบชั้นเรยีน  ๓๖ -   
 ๒.๒ จดัครูใหม้ีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ ๓๖ -   
 ๒.๓ จัดครไูม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 
๓๖ -   

 ๒.๔ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ๓๖ -   
 ๒.๕ จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษา

ปฐมวัย 
๓๖ -   

๓ ส่งเสริมให้ครมูีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์   ๕        ยอดเยี่ยม 
 ๓.๑ มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสตูรสถานศึกษา 
๓๖ -   

 ๓.๒ ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  

๓๖ -   

 ๓.๓ ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จดักิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

๓๖ -   

 ๓.๔ ส่งเสริมให้ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดกีับเด็กและครอบครัว ๓๖ -   
 ๓.๕ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่ง

การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 

๓๖ -   



 

๕๒ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยั 
และเพียงพอ 

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ จดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ๓๖ -   
 

 ๔.๒ จดัสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

๓๖ -   

 ๔.๓ ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

๓๖ -   

 ๔.๔ จัดให้มีมมุประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการ
สืบเสาะหาความรู ้

๓๖ -   

 ๔.๕ จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ๓๖ -   

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

  
         ๕       ยอดเยี่ยม 

 ๕.๑ อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

๓๖ -   

 ๕.๒ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและใช้สื่อใน
การจัดประสบการณ ์

๓๖ -   

 ๕.๓ มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ ๓๖ -   

 ๕.๔ มีการน าผลการนิเทศตดิตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

๓๖ -   

 ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อการจัดประสบการณ ์

๓๖ -   

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วน
ร่วม 

  
๕ ยอดเยี่ยม 

 ๖.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    ๓๖ -   

 ๖.๒ จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาทีส่อดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    ๓๖ -   

 ๖.๓  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓๖ -   
 ๖.๔  มีการตดิตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

    ๓๖ - 
  



 

๕๓ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 ๖.๕ น าผลการประเมินไปปรบัปรงุและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

๓๖ - 
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  ๒   

  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  โดยก าหนด
เป็นกลยุทธ์ด้านสถานศึกษา  คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การน้อมน าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ กลุ่มงานบริหารจัดการ และหน่ วยงาน

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ



 

๕๔ 
 

รับผิดชอบร่วม  คือ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการ
บริหารจัดการตามตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ๒.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยสถานศึกษา ได้
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และมีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลัก สูตร
การศึกษาปฐมวัย  พร้อมทั้งน าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยสถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตามความสนใจของ
ผู้ปกครอง  และก าหนดให้ครูผู้สอนทั้งครูไทยและครูต่างชาติน าหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์  เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผ่านหน่วยการเรียน
และนวัตกรรมการเรียนรู้   ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี   มีการบูรณาการคุณค่า
พระวรสาร ตามอัตลักษณ์คาทอลิกลงสู่แผนการจัดประสบการณ์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้  พร้อมให้ครูประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์  
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  เพ่ือให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น  โครงการภูมิปัญญาสัญจร  ที่น าภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชุมชนใกล้เคียง 
รวมทั้งการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองตามความสนใจของเด็กในกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงการ (Project Approach)  เป็นต้น  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่ อเทคโนโลยี  เช่น การร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่าน แอปพลิเคชั่น Line  Google Form เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน  และสอดคล้องกับการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี   
จากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๒ และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗ 

 ๒.๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  สถานศึกษามีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา  และจัดสรร 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง  ผ่านกระบวนการทดสอบสอน 
ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือนครู และผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ จนได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากรครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จ านวน ๓๓ คน   มีครูพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์
มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไปและได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาอยู่ประจ าทุกห้องเรียน จ านวน ๒๙ คน  
นอกจากนี้ยังมีครูต่างชาติที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กโดยตรง  จ านวน ๙ คน ครูผู้สอนกิจกรรม



 

๕๕ 
 

ดนตรี จ านวน  ๒ คน   มีร่องรอยหลักฐานจาก สถิติจ านวนครูและนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  ประวัติบุคลากร  
และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 ๒.๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครู
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ที่ครูต้องวางแผนการจัด
กิจกรรมน าส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึกผลการจัดกิจกรรม
หลังการจัดประสบการณ์  ส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  
เรื่อง  นอกจากนี้สถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าตลอดปี
การศึกษา  พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานและสิ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับเด็ก เพ่ือนครู และสถานศึกษา  ลงในแบบบันทึกการอบรม  สัมมนา  ส่งหัวหน้างานบุคลากร หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (วิชาการ) และผู้บริหารลงชื่อรับทราบครบถ้วน   ซึ่งในปีการศึกษานี้สถานศึกษาจัด
ให้บุคลากรครูอบรมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเน้นการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID – ๑๙ เพ่ิมมากข้ึน   มีร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงความ
เชี่ยวชาญของครูจากรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลโล่ทอง เกียรติบัตร ครูดีเด่น  รางวัลครูช านาญการ  แบบสรุปผล
การอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน  แบบบันทึกผลการนิเทศภายในและภายนอก และผลงานที่ครูได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 
 

สรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากรครู 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ - สกุล จ านวนอบรม / ชม. หมายเหตุ 

๑ นางสาวณัฐพร กิจเจริญ ๓๖   

๒ นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์ ๔๕   

๓ นางสุดารัตน์ อัมเรศ ๓๖   

๔ นางนงนุช จิวประสาท ๖๕   

๕ นางพรนภา แสงแก้ว ๓๐   

๖ นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย ๓๐   

๗ นางวรวีร์ พลายละหาร ๘๓   

๘ นางสาวอภิชยา พลเยี่ยม ๕๑   

๙ นางทัชชญา ม่วงใหญ๋ ๕๗   

๑๐ นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์ ๓๖   

๑๑ นางพอใจ กิจเครือ ๓๓   

๑๒ นางสาวบุญตา นัทธีศรี ๓๐   

๑๓ นางสุริน เจริญแสง ๓๐   

๑๔ นางสาวนันทวัน บุญเรือง ๓๖   

๑๕ นางสาวกัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน์ ๓๐   

๑๖ นางสาวศิริวรรณ พลายเล็ก ๓๐   

๑๗ นางพรรณทิพย์ รอดธานี ๓๖   

๑๘ นางสาวดุษดี แจ่มทิม ๔๘   

๑๙ นางนันทา เสือยง ๓๐   

๒๐ นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ ๓๐   

๒๑ นางสาวฐานิฏฐ ์ อินข า ๓๓   

๒๒ นางสาวสุรีย์ วงนาญาติ ๓๐   

๒๓ นางสาวศิริไร ถนอมผล ๖๓   

๒๔ นางสาวหนูเวียง บุญเชิญ ๓๐   



 

๕๗ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล จ านวนอบรม / ชม. หมายเหตุ  

๒๕ นางสาวสุดารัตน์ แซ่เตียว ๓๐   

๒๖ นางสาวรุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย ๓๐   

๒๗ นางสาวสิรินันท์ วงษ์ประเสริฐ ๒๗   

๒๘ นางสาวสุนิษา การะเวก ๔๕   

๒๙ นางสาวปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์ ๗๑   

๓๐ นางสาวศิริลักษณ์ อรรถศิริ ๓๐   

๓๑ นางสาวบุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช ๗๑   

๓๒ นางสาววราภรณ์ ชุมภูหมุด ๕๒   

๓๓ นางสาวนัยนา น้ าสมบูรณ์ ๗๕   

๓๔ นางสาวชัญญ์ชนพร แสงย้อย ๖๗   
 

  

 

 

สรุป 
  

 

 

 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  บุคลากรครู  แผนกอนุบาล  ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา  เฉลี่ย ๔๒.๘๒ ชม.  ซึ่งเป็น 

ไปตามเกณฑ์ท่ีระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนตั้งไว้  ในการอบรมหัวข้อต่าง ๆ นี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนา 

บุคลากรครูให้มีความรู้และมีการพัฒนาตนเอง  น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 



 

๕๘ 
 

 
๒.๔)จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษามีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด  สวยงาม  

ร่มรื่น  เป็นระเบียบ  อาคารสถานที่มีความมั่นคงถาวร  มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  ในห้องเรียนของเด็กจะ

มีพ้ืนที่ใช้สอยส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้ ๕ มุม ได้แก่ มุมบล็อก มุม

บทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ และมุมประสาทสัมผัส  มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลาน

เอนกประสงค์ ให้เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม มีห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของเด็ก มีห้องปฏิบัติการ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่  ห้องเลโก้  ห้องดนตรีคีย์บอร์ด ห้องประกอบอาหาร  (Cooking) ห้อง English 

Room มีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยเหมาะสมกับวัยของเด็ก มหี้องศาสนาเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม       

อัตลักษณ์คาทอลิก อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้  มีกล้อง

วงจรปิดติดทุกห้องเรียน และมีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมผ่านหน่วยการ

เรียนรู้ของเด็ก  “ปลอดภัยไว้ก่อน”   ฝึกปฏิบัติจริงในการป้องกันอัคคีภัย แผ่นดินไหว และมีมุมให้ความรู้ส าหรับ

ผู้ปกครองมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการในการยืม – คืน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในช่วงเวลา

ก่อนที่จะรับบุตรหลานกลับบ้านหรือติดต่อธุระกับทางสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษามีระบบการซ่อมบ ารุง 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ  รวมทั้งมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก  มีร่องรอยหลักฐานจากสภาพแวดล้อมจริงภายในและภายนอก

ห้องเรียน และจากสมุดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

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

จ ำนวนอบรม / ชม. ๓๖ ๔๕ ๓๖ ๖๕ ๓๐ ๓๐ ๘๓ ๕๑ ๕๗ ๓๖ ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๓๖ ๓๐ ๓๐ ๓๖ ๔๘ ๓๐ ๓๐ ๓๓ ๓๐ ๖๓ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๗ ๔๕ ๗๑ ๓๐ ๗๑ ๕๒ ๗๕ ๖๗
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สรุปการอบรมสัมมนาของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓



 

๕๙ 
 

  ๒.๕) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  โดย
สถานศึกษาได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนให้ครูน าไปจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ส าหรับเด็ก  และครูได้ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป  กระดาน Activeboard  และสื่อส าหรับเด็ก อาทิ
เช่น สื่อการเรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการ
เรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องเล่นสนาม ศูนย์น้ า ศูนย์ทราย  รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดยสถานศึกษาได้
จัดท าทะเบียนสื่อ  แบบบันทึกการยืมอุปกรณ์ และบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างชัดเจน พร้อมสรุปผล
การเข้าใช้อย่างเป็นระบบ   นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง  เด็ก และ
ชุมชน โดยจัดบรรยากาศรอบๆบริเวณสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีมุมหนังสือ มุมพักผ่อน มีพ้ืนที่ในการออกก าลัง
กาย มีสถานที่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆและเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครอง  ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก  ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม   ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ประจ าวันและกิจกรรมภายในโรงเรียน อาทิเช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงการ กิจกรรมเกษตรกรตัวน้อย  กิจกรรมประกอบอาหาร (Cooking ) งานเครือข่ายผู้ปกครอง ข่าวสารตาม
หน่วยการเรียนรู้ สานสัมพันธ์บ้านและสถานศึกษา  และเว็บไซต์ของโรงเรียน นอกจากนี้มีการติดตามประเมินผล 
สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง เพ่ือน าผลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีร่องรอย
หลักฐานจากแบบบันทึกการใช้สื่อ การผลิตสื่อการเรียนการสอน บันทึกการยืม – คืน สื่ออุปกรณ์ เป็นต้น 

๒.๖) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยสถานศึกษา

ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ซึ่งครอบคลุมกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากนั้นจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๗  โดยมีการ

วิเคราะห์จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ

ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลา  

การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามที่ก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเสนอผลการ

ด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป  จากการด าเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก  มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน

ชัดเจน การบริหารงานเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการ



 

๖๐ 
 

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวาง

แผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเป็น

อย่างดี มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานศึกษาอยู่เสมอ และในปีการศึกษานี้สถานศึกได้เข้ารับการประเมิน

คุณภาพภายนอก(สมศ.) รอบท่ี ๔ มีผลการประเมินคุณภาพ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

     มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 บรรจุ 

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

๑ จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพ 

  ๙๐.๐๐ ๓๖ ๓๕ ๙๘.๑๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

๓๖ -   ๓๖ ๑๐๐  

 ๑.๒ จดัท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศึกษา 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๑.๓ จดักิจกรรมที่ส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กครบทุกดา้น ทั้งด้านร่างกาย ดา้น
อารมณจ์ิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไมมุ่่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสขุ 

  ๙๐.๐๐ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ จดัประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๒.๒  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ่
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  



 

๖๑ 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
บรรจ ุ

ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 ๒.๓  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรูล้งมอื 
กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒  

๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  ๙๐.๐๐ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนไดส้ะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถ่ายเทสะดวก 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๓.๒  จัดใหม้ีพื้นท่ีแสดงผลงานเดก็ 
พื้นที่ส าหรับมมุประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๓.๓  จัดใหเ้ด็กมสี่วนร่วมในการจดัภาพ
แวดล้อมในห้องเรยีน เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๓.๔  ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรยีนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจติอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คดิและ
หาค าตอบ เป็นต้น 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  ๙๐.๐๐ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ ยอดเยี่ยม 

 ๔.๑ ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๔.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  
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 ๔.๓ น าผลการประเมินทีไ่ดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

 ๔.๔ น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๓๕ ๑   ๓๕ ๙๗.๒๒  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

๙๗.๔๕ ยอดเยี่ยม 

  

 
 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๓   

  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยก าหนดเป็น
กลยุทธ์  ด้านครูและบุคลากร  คือ  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา บูรณาการคุณค่าพระวรสารเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก ในการพัฒนามีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  คือ แผนงานหลักสูตร
สถานศึกษา   หน่วยงานร่วมคือ แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ และแผนงานประเมินพัฒนาการนักเรียน  

๙๘.๑๕

๙๗.๒๒ ๙๗.๒๒ ๙๗.๒๒

๙๖.๖๐
๙๖.๘๐
๙๗.๐๐
๙๗.๒๐
๙๗.๔๐
๙๗.๖๐
๙๗.๘๐
๙๘.๐๐
๙๘.๒๐
๙๘.๔๐

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ
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รับผิดชอบในการพัฒนาตามกลยุทธ์ โดยด าเนินการพัฒนาให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
อิสระตามความสนใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความหมายต่อเด็ก อาทิเช่น การช่วยกันดูแลรักษาของใช้
ในห้องเรียน การช่วยกันตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามโดยใช้ผลงานของเด็ก  ครูมีการใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูลงสู่เด็ก  ดังนี้  

๓.๑) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  โดยสถานศึกษามี

การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่  มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู จัดศึกษาดูงานทั้งในและนอก

ประเทศ  มีการนิเทศการจัดประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอจาก เพ่ือนครู ครูผู้ช านาญด้านการนิเทศ และฝ่าย

การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตสื่อ และการพัฒนา

งานวิจัย  การด าเนินงานดังกล่าว   ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่าง

ดี  นอกจากนี้สถานศึกษา ได้ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามวัยของเด็ก  และน ามาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่าน

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม   กิจกรรมประจ าวัน  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็ก กิจกรรมยามเช้า กิจกรรมผู้น า  

และกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี้ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่าง

ต่อเนื่อง    

๓.๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข  

โดยครูมี กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด โดยผ่านกระบวนการท าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) กิจกรรม English Day Camp  และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็น
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ต้น กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี มีทักษะมีความสามารถในการแสดงออก การน าเสนอผลงาน กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม   

๓.๓) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูมีกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เด็กมีส่วน
ร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงใน
ห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อย  การน าสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กรู้จักน าสิ่งใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   นอกจากนี้
ครูได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน  เช่น คอมพิวเตอร์   เกมการศึกษา และน า
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ในเรื่องที่เด็กสนใจ ให้เด็กสืบค้นจากวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือวิทยากรท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเรียนรู้คู่ภูมิ
ปัญญา เป็นต้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

  ๓.๔) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลายและประเมิน
เด็กตามสภาพจริงมีขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน 
การพูดคุย สัมภาษณ์  เป็นต้น  และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องน ามาใช้จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
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๒.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
๑ 

คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์                                                                                    
ยอดเยี่ยม 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
๓ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
ยอดเยี่ยม 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๓. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม 
 



 

๖๖ 
 

 
 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ี 

ส าคัญ  ที่สถานศึกษาจะต้องน ามาวิเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง  หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
๓. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
๑.เด็กมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขนิสัยและสุขอนามัยที่ดีสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของงโรงเรียนได้ 
๒.เด็กมีความคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๓.เด็กสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ดี รักในการอ่าน สามารถอ่านนิทานได้ด้วยตนเอง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการครอบคลุมมาตรฐาน EDBA ของฝ่ายการศึกษาฯ 
๒.สถานศึกษามีครูที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๓. สถานศึกษามีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ มีระบบกลไกลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. มีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง๔ด้านที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ 

๙๓.๑๑

๙๗.๘๔

๙๗.๔๕

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ



 

๖๗ 
 

๒.มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
๓.มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
๔.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
 

คุณภาพของเด็ก 
๑.เด็กบางส่วนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒.เด็กบางส่วนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาไม่เป็นไปตามวัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้ต่อเนื่อง 
๒.พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษาให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
๒. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) 

 
๕.  แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านเด็ก  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้านการ 

จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามนโยบาย และเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด

ไว้  ดังนี้   

   ๑.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคล ฝึกให้เด็กมีทักษะชีวิต  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กจน 

เกิดเป็นคุณลักษณะที่ดงีามตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการก ากับติดตามการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ของ
สถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๓.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถและทันสมัย  ตามสภาพสังคมปัจจุบัน   

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน 

คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

๖.  ความต้องการช่วยเหลือ 

  ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการด าเนินงานร่วมกับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาเด็ก  และ 
บุคลากรครู  อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาสถานศึกษา 



 

๖๘ 
 

 
๗.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อม
ส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่
ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 
และระบุปีท่ีได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลัง)   

 

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยสถานศึกษา 

ร่วมกับฝ่ายการศึกษาฯ และ สสวท. ในการร่วมเป็นศูนย์การอบรม STEM  ผ่านระบบทางไกลให้กับบุคลากรครู

ปฐมวัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นพ่ีเลี้ยงจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านระบบทางไกลครบ ๔ หลักสูตร  และช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมผ่านระบบทางไกลของ 

ศูนย์การเรียนรู้  สสวท. ในฐานะศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทั้ง  ๔  หลักสูตร   

๒. สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)   
โดยสถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาอย่างต่อเนื่อง มี
การวางแผนการจัดกิจกรรมการทดลองให้กับเด็กในห้องเรียน จัดฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมให้กับเด็ก

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C ๓) 
ชาติ 
(C ๒) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C ๑) 

๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์การอบรม STEM  ระดับปฐมวัย  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

   

๒.สถานศึกษาได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 

   

๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน  
   โครงการ  “นิทานเพื่อนรัก” 

   

๔.เด็กมีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

   



 

๖๙ 
 

เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ตรงเพ่ิมมากข้ึน และสถานศึกษาได้จัดท าโครงงานเรื่อง “Face Mask”เป็นโครงงานที่
ใช้วัฏจักรแบบสืบเสาะและส่งเข้าร่วมประกวดกับฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้รับเกียรติบัตรโครงงาน
ระดับคุณภาพ “ดี” 

    ๓.  สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านโครงการ “นิทานเพื่อนรัก” โดยสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ 
เด็กรักการอ่านผ่านนิทานที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เด็กทุกคนเป็นสมาชิกของ
โครงการนิทานเพ่ือนรัก  จะมีหนังสือนิทานของตนเองปีการศึกษาละ ๘ เรื่อง ตลอดจนเด็กๆสามารถยืมหนังสือ
นิทานที่โรงเรียนกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านได้ทุกสัปดาห์ มีกิจกรรมการประกวดการเล่านิทานที่เปิด
โอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงศักยภาพได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

๔ .เด็กมีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยสถานศึกษาวางแผนให้เด็กและ 
บุคลากรครูทุกคนได้มีการพัฒนาผ่านกระบวนการ  ดังนี้ 

๔.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่หลักสูตร  KIEC เรียนภาษาอังกฤษกับ

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

ต่างชาติ (PHI) / ครูไทย /ครูพ่ีเลี้ยง ประจ าห้องเรียน  (Native = ๒ คาบ/สัปดาห์) 

๔.๒  การวางแผนพัฒนาครูให้ข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกปี โดยศูนย์ภาษานิตโย 

(NELC) เป็นผู้ด าเนินการจัดการอบรม เพ่ือให้ครูน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้กับเด็กได้

ถูกต้อง 

๔.๓  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่บูรณาการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๔.๔  ครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน 

กิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กอย่างต่อเนื่อง และมี

กระบวนการนิเทศการสอนโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในกระบวนการจัด

กิจกรรมของครูลงสู่เด็ก มีผู้นิเทศ และแบบประเมินการนิเทศเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 

๔.๕  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก อาทิเช่น กิจกรรม English  is Fun และ

กิจกรรม English Day  Camp เป็นต้น 

จากการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กสามารถ 

น าเสนอผลงาน การเล่านิทานด้วยภาษาอังกฤษได้  และเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในงาน

ศิลปหัตถกรรม  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ และชนะเลิศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Speech)ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มภาคกลาง  มีการเผยแพร่ผลงานของ

เด็กโดย  การพูดภาษาอังกฤษน าเสนอให้กับนักเรียนขั้นพ้ืนฐานรับชมและรับฟัง เผยแพร่ลงในวรสารซ่อนกลิ่น 

และFacebook ของโรงเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 



 

๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                         ภาคผนวก 
    
๑. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๑ 
 

 
 
 
 

 



 

๗๒ 
 

 



 

๗๓ 
 

รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

๑/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสันตะมารี 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ /ผู้จัดการ 
๒. บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓.บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. นางสายสุนีย ์ กอสนาน ผู้แทนครู  กรรมการ 
๖. นายเดชสกล จึงประวัติ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๗. บาทหลวงสุชาต ิ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางชุติมา ปิ่นสินชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เนื่องจากบาทหลวงเดรา อาภรณ์ 
รัตน์ ได้รับหน้าที่ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการมารวมประชุม ทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการสรรทากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านใหม่ ตามระเบียบของการสรรทาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และได้เสนอแต่งตั้ง บาทหลวง 
ดอกเตอร์ เอกรัตน์ หอมประทุม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
มติที่ประชุม : รับทราบการค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 



 

๗๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนยอแซฟ 
อุปถัมภ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้ 
ด าเนินการประเมินครูและบุคลากรฯ พร้อมทั้งส่งรายงานไปยังฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ได้
ด าเนินการปรับขึ้นเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓.๒ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่า โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนชั้นได้ หรือหากว่า ผู้ปกครองและ
โรงเรียนต้องการให้นักเรียนชั้นแต่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนได้และ แนะน าให้ทางโรงเรียน
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือด้านการเรียน 
มติที่ประชุม : รับทราบการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาปฐมวัยและ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ด าเนินการสรุปและจัดท ารูปเล่ม ส่งศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม ฝ่าย
การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลดังนี้ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศกึษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก      ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 



 

๗๕ 
 

๔.๒ สรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก สช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

สรุปเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล 
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เดือน  เงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับโอนเข้าบัญชี  

พฤษภาคม  ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔  
มิถุนายน  ๔,๑๕๐,๔๖๘.๙๔  

รวมทั้งสิ้น  ๘,๓๐๐,๙๓๗.๘๘  

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

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

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

๔.๕ ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

๔.๖ สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  



 

๗๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

๕.๑ การรับรองจานวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สํารวจ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม : รับรองจานวนนักเรียนและห้องเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ๑/๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
มติที่ประชุม : รับทราบกําหนดการการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



 

๗๗ 
 

๓.ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR

 



 

๗๘ 
 

 



 

๗๙ 
 



 

๘๐ 
 

 



 

๘๑ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกหญิง 

ที่  ญ ๑๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  “แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แผนกอนุบาล” 

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

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

หมวดที่  ๖  มาตรา  ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.  บาทหลวงวิทยา ลัดลอย  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   

 ๒.  บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ๓.  บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย  รองผู้อ านวยการ / จิตตาภิบาลโรงเรียน 

 ๔.  บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  รองผู้อ านวยการ / ดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ๕.  บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวศิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานการเงินและงบประมาณ 

 ๔.  นางวรวีร ์ พลายละหาร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

  ๕.  นายเดชสกล    จึงประวัติ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป แผนกหญิง 

  ๖.  นางสาวอาทิตย์ญา  โพธิ์สวย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แผนกหญิง 

  ๗.  นางสาวสุขุมาลย์  สงเคราะห ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกหญิง 

 

๑.  ผู้ประสานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   นางวรวีร์ พลายละหาร         น.ส.ดุษดี แจ่มทิม     

   นางนงนุช จิวประสาท                 นางทัชชญา ม่วงใหญ่      

   นางนันทา เสือยง   น.ส.สุนิษา การะเวก 

 



 

๘๒ 
 

๒.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   น.ส.ฐานิฏฐ ์ อินข า  (หัวหน้า)    นางณัฐวลี เหมือนจันทร์เชย 

   น.ส.บุศรินทร์ คงตระกูลชัยเดช   น.ส.อภิฤดี โพธิ์ขาว 

   น.ส.พิชญา รุ่งประชา      นางพัชนันท์ พยุง 

   น.ส.พรทิพย์ โยธาศรี  

มาตรฐานที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   น.ส.ณัฐพร กิจเจริญ  (หัวหน้า)    นางทัชชญา ม่วงใหญ่ 

   นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ   น.ส.นภาภรณ์ เกี้ยงบางยาง          

   น.ส.สุพรรณี วราเอกศิริ   นางเสงี่ยม เก้าลิ้ม 

   น.ส.ศรัณยา แซ่เฮ้ง 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   น.ส.รุ่งทิพย์ กิตติชนะชัย  (หัวหน้า)     น.ส.สุรีย ์ วงนาญาติ  

   น.ส.สุดารัตน ์ แซ่เตียว    น.ส.ศศิพัชร์ ธีรธรเวโรจน ์

   น.ส.พนาวรรณ ย้อมแอ่น   น.ส.ปารว ี ตั้งภัทรกุล 

มาตรฐานที่  ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

   ผู้รับผิดชอบ  :-  

   น.ส.กัลยกร ทรัพย์ภิวัฒน์  (หัวหน้า)  น.ส.ศิริวรรณ พลายเล็ก 

   น.ส.ธรัญญา อักษรดี    น.ส.ปรียา เทเสนา 

   น.ส.ณาฏณภางค์  วงศาโรจน์   

 

 

 

 



 

๘๓ 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

  ผู้รับผิดชอบ  :- 

   น.ส.ศิริไร ถนอมผล (หัวหน้า)        นางนงนุช จิวประสาท   

   นางพรนภา แสงแก้ว             นางกรรธิมา พานิชนก  

   นางนิตยา เอ่ียมปรีชา         น.ส.หนูเวียง บุญเชิญ   

มาตรฐานที่  ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   น.ส.นันทวัน บุญเรือง  (หัวหน้า )  น.ส.อภิชยา  พลเยี่ยม 

   นางพรรณทิพย์  รอดธานี    นางเบญจวรรณ  เดชอุดม                               

   น.ส.รัชนิดา หุ่นนอก    น.ส.บัวตอง ทุมเสน  

   น.ส.นัยนา น้ าสมบูรณ์   น.ส.เปล่งศร ี ตะโกจีน   

มาตรฐานที่  ๗ แนวการจัดการศึกษา 

  ผู้รับผิดชอบ  :- 

   น.ส.บุญตา นัทธีศรี  (หัวหน้า)           น.ส.ดุษดี แจ่มทิม 

   น.ส.ประคองศรี วิเศษชาติ     น.ส.พัชรินทร ์ สืบบุก 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   นางสุริน เจริญแสง  (หัวหน้า)    นางพอใจ กิจเครือ    

   น.ส.ลักษมี วณิชยาพันธุ์   น.ส.สิรินันท ์ วงษ์ประเสริฐ          

   น.ส.สมหญิง พุ่มภักดี    น.ส.ศิริลักษณ์ อรรถศิริ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  ๙ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ผู้รับผิดชอบ  :-  

   นางสุดารัตน์ อัมเรศ (หัวหน้า)            นางพรทิพย์ นิลประพฤติ       

   น.ส.วราภรณ์ ชุมภูหมุด               นางสุวรรณา ศรีจารุพฤกษ์           

        นางสุทธิชา สุวรรณประสิทธิ์   นางศลิษา โต๊ะวิจิตร 



 

๘๔ 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา

ปฐมวัย 

  ผู้รับผิดชอบ  :- 

   นางนันทา เสือยง (หัวหน้า)   น.ส.ชัญญ์ชนพร ทองขวัญ   

   น.ส.ปรียานุช พงษ์หัตถาศิลป์                        นางอรทัย แสงสว่าง  

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฎิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

  ผู้รับผิดชอบ  :- 

   นางประภัสสร ทิพย์ไสยาสน์ (หัวหน้า)    นางวรวีร์ พลายละหาร   

   น.ส.สุนิษา การะเวก   นางกันทะนีย์ ตาคุ 
 

   ทั้งนี้ขอให้คุณครู  เจ้าหน้าที่  และพ่ีเลี้ยง  ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ 

สามารถ  ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ขอให้ช่วยกันแก้ไขเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 

    ลงชื่อ…………………………………..……………………... 
                 (บาทหลวงวีรยุทธ  เกียรติสกุลชัย) 

                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘๕ 
 

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

 
 

 
 

 
 
 



 

๘๖ 
 

๕. แผนผังอาคารสถานที่ 
 

 
 

๖. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 



 

๘๗ 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
   เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอนและเด็กสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โรงเรียนก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
 

ช่วงอายุ อายุ ๓ – ๕ ปี 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

สาระการเรียนรู้ -  ด้านร่างกาย 
-  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
-  ด้านสังคม 
-  ด้านสติปัญญา 

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

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

 
  การจัดชั้นเรียน   

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

อยู่ในระดับชั้นอนุบาล ๒  เด็กอายุ ๕ – ๖ ปี  อยู่ในระดับชั้นอนุบาล ๓ 

  ระยะเวลาเรียน 

               ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่ม

เข้าเรียน  โดยโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๔  เดือน 

โดยประมาณ  ภาคเรียนที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ ๒ เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ชั่วโมง  โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน ต่อ ๑ ปี 

  สาระท่ีควรเรียนรู้ 

              สาระที่ควรเรียนรู้  เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด

หลังจากน าสาระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นการ

ท่องจ าเนื้อหา  ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก



 

๘๘ 
 

โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์  ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

               เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ วิธีระวัง

รักษาร่างกายให้สะอาดและสุขภาพอนามัยที่ดี  การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเอง  รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย  การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  การ

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน  การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  การรู้จักแสดงความ

คิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การก ากับตนเอง  การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพัง

หรือกับผู้อ่ืน  การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง  ความภาคภูมิใจ  ในตนเอง  การสะท้อง  การรับรู้อารมณ์และความรู้สึก

ของตนเองและผู้อื่น  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม  การแสดงมารยาทที่ดี  การมี

คุณธรรม  จริยธรรม                

               เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา 

ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องและใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน  สถานที่ส าคัญ  วัน

ส าคัญ  อาชีพของคนในชุมชน  ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชมุชน  สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

     เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  ลักษณะ  ส่วนประกอบ  การ 

เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช  ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน  น้ า  ท้องฟ้า  สภาพอากาศ  ภัย

ธรรมชาติ  แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน  ที่แวดล้อมเด็ก  รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณ

สมบัติ  

   เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายใน

ชีวิตประจ าวัน  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ  รู้จักชื่อ  ลักษณะ  สี  ผิวสัมผัส  ขนาด  รูปร่าง  

รูปทรง  ปริมาตร  น้ าหนัก  จ านวน  ส่วนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว  เวลา  

เงิน  ประโยชน์  การใช้งาน  และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  การคมนาคม  เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน  อย่างประหยัด  ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม     

 


