ส่ วนที่ ๑
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา รหัสสถานศึกษา ๑๓๑๐๐๐๕๒ ที่ต้งั ๑๒/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนลาลูกกา - ธัญบุรี
ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์ ๐ - ๒๙๘๗ - ๘๑๘๗ / ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๕ - ๖ โทรสาร ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๖
e-mail fahyai001@gmail.com website http://www.ffw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๓๖ เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา จานวนนักเรี ยน ๙๒๓ คน จานวนบุคลากรของ
โรงเรี ยน ๗๘ คน
ตอนที่ ๒ การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
๑) ปั จจุบนั โรงเรี ยนจัดการศึกษาอยูใ่ นมาตรฐานการศึกษา ระดับยอดเยีย่ ม
๒) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๒.๒ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๓ รายละเอียดกิจกรรม ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๔ แฟ้มงาน / กิจกรรม / โครงการ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๕ รางวัล / เกียรติบตั ร / วุฒิบตั ร ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๓) โรงเรี ยนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ นึ กว่าเดิม ๑ ระดับ
๓.๑ แผนปฏิบตั ิการที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านคอมพิวเตอร์
๓.๒ แผนปฏิบตั ิงานที่ ๒ โครงการมหกรรมงานวิชาการ ฟว.

(ลงนาม) .......................................................... ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
(นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒
ส่ วนที่ ๒
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้ อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา รหัสสถานศึกษา ๑๓๑๐๐๐๕๒ ทีต่ ้งั ๑๒/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนลาลูกกา - ธัญบุรี
ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์ ๐ - ๒๙๘๗ - ๘๑๘๗ / ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๕ - ๖ โทรสาร ๐ - ๒๑๙๑ - ๐๕๑๖
e-mail fahyai001@gmail.com website http://www.ffw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๓๖ เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
๒. ข้ อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ผูบ้ ริ หาร
จานวน ๔ คน
๒.๒ ครู ระดับปฐมวัย
จานวน ๑๒ คน
๒.๓ ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน ๓๔ คน
๒.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน ๔ คน
๒.๕ พีเ่ ลี้ยง
จานวน ๑๑ คน
๒.๖ เจ้าหน้าที่โรงเรี ยน
จานวน ๑ คน
๒.๗ คนครัว / แม่บา้ น / คนงาน / ยาม
จานวน ๑๒ คน
รวม
จานวน ๗๘ คน

๓
๒.๑ ผูบ้ ริ หาร

ที่

ชื่ อ – ชื่ อสกุล

๑

นางสุพตั รา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

อายุ
อายุ
งาน
ตาแหน่ ง
(ปี )
(ปี )
๖๑ ๒๐ ผูร้ ับใบอนุญาต
๑๔

ผูจ้ ดั การ

๒ นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๖๐ ๑๖

ผูอ้ านวยการ

๓ นางพัชริ นทร์ พึ่งสุข

รอง
ผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

๕๗

๘

๔ น.ส.ขวัญศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๓๓

๔

วุฒิ

วิชาเอก / สาขา

ป. ตรี การเงินและ
การธนาคาร
วุฒิครู Mini Master of
Education
(Early Childhood
Education)
ป. เอก การศึกษา
ป. โท บริ หารการศึกษา
ป. โท การศึกษาปฐมวัย
(Early Years
Education)

รับผิดชอบ
กลุ่ม
กลุ่มบริ หาร
งานบุคคล
และกลุ่ม
บริ หารทัว่ ไป

กลุ่มบริ หาร
วิชาการ
กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ
การจัดการ
ศึกษา ระดับ
ปฐมวัย

๔
๒.๒ ครู ระดับปฐมวัย

ที่

ชื่ อ – ชื่ อสกุล

อายุ
(ปี )

๑

นางพัชราภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์

๔๙

อายุ
งาน
(ปี )
๑๖

๒ น.ส.ชนิสรา ขุนวิเศษ

๔๐

๓ นางเพ็ญนภา ขุนทอง

ตาแหน่ ง

วุฒิ

วิชาเอก/
สาขา

สอนวิชา
/ ชั้น

จานวนครั้ง /
ชั่วโมงทีร่ ับ
การพัฒนา / ปี

บูรณาการ /
อ. ๑/๑
บูรณาการ /
อ. ๑/๒
บูรณาการ /
อ. ๑/๓
บูรณาการ /
อ. ๑/๔
บูรณาการ /
อ. ๒/๑

๑๓ / ๙๖.๓๐

ครู

ป. ตรี วิทยาศาสตร์

๑๐

ครู

ป. ตรี

๔๘

๒

ครู

ป. ตรี การจัดการ

๔ นางเพียงใจ สถานสม

๔๖

๑๑

ครู

ป. ตรี

การศึกษาปฐมวัย

๕ น.ส.ณัฐณิ ชา มาลา

๔๗

๑

ครู

ป. ตรี

แนะแนว
การศึกษา

๖

๓๕

๗

ครู

ป. ตรี

พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก
(การศึกษาปฐมวัย)

บูรณาการ /
อ. ๒/๒

๑๒ / ๑๐๕

๗ น.ส.อาภาพร ไกยสวน

๒๖

๒

ครู

ป. ตรี

การศึกษาปฐมวัย

๑๓ / ๑๑๓

๘ น.ส.ชุติมา อรุ ณศิริ

๓๕

๕

ครู

ป. ตรี

รัฐประศาสน –
ศาสตร์

บูรณาการ /
อ. ๒/๓
บูรณาการ /
อ. ๒/๔

๙

น.ส.สุมารี ย ์ เม่นเกิด

๔๐

๑๒

ครู

ป. ตรี

ปฐมวัยศึกษา

๑๗ / ๑๓๑

๑๐ น.ส.ชลดา เนียมวงษ์

๒๙

๖

ครู

ป. ตรี การจัดการ

๑๑ น.ส.ประภาภรณี คงอยู่

๓๗

๒

ครู

ป. ตรี

พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก

๑๒ น.ส.ดวงตา ธรรมระโส

๔๓

๑๕

ครู

ป. ตรี

การศึกษาปฐมวัย

บูรณาการ /
อ. ๓/๑
บูรณาการ /
อ. ๓/๒
บูรณาการ /
อ. ๓/๓
บูรณาการ /
อ. ๓/๓

-

-

-

น.ส.ปิ ยะนุช ชมภูนุช

ค่าเฉลี่ย

๓๙.๕๘ ๗.๔๒

- จานวนครู ที่สอนวิชาตรงเอก ๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๘.๓๓
- จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด ๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๑.๖๗

การศึกษาปฐมวัย

-

๑๔ / ๑๑๕
๑๐ / ๘๙
๑๒ / ๑๐๕
๑๑ / ๗๐

๑๒ / ๙๓

๑๐ / ๙๐
๑๓ / ๙๙
๑๑ / ๙๖

๑๒.๓๓ / ๑๐๐.๑๙

๕
๒.๓ ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
น.ส.วิจิตรา แซ่ฮอ้
น.ส.อรพรรณ ศักดิ์แก้ว
น.ส.ณัฐกานต์ ภาชีรัตน์
น.ส.นันท์นภัส ศิวิวงษ์
น.ส.สุภาพันธ์ ชูใจ
น.ส.สุพตั รา กองเป็ ง
น.ส.วารุ ณี ประริ นทร์ ทะวงค์

อายุ
(ปี )

อายุ
งาน
(ปี )

ตา
แหน่ ง

วุฒิ

๓๗
๔๓
๒๕
๔๒
๓๘
๔๐
๔๒

๑๔
๑๓
๒
๑๓
๑๖
๖

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี

การประถมศึกษา

๒๔
๗
๒๑
๒
๑๑
๒

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
๘ น.ส.พิมพา รอดจันทร์
๔๓
๙ นายพิศณุพงษ์ จิรรัตนตรัย ๓๓
๑๐ นางน้ าผึ้ง นาคมา
๔๔
๑๑ น.ส.เปมิกา สาลี
๒๖
๑๒ นางพรวดี ประจักษ์สุนทร ๓๗
๑๓ นางอภิญญา ไหมทอง
๓๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
๑๔ นายศิวะกร โภโสภา
๔๔
๑๕ น.ส.นุชนาถ นุชเจริ ญ
๓๐
๑๖ น.ส.ขวัญฤดี ศรี อุ่น
๒๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
๑๗ นายตรี ระศักดิ์ กัสโก
๓๒

๑๐
ครู
๖
ครู
๓
ครู
และวัฒนธรรม
๑
ครู

สอนวิชา /
วิชาเอก/สาขา
ชั้น

การประถมศึกษา

ท / ป. ๑
ท / ป. ๒
ท / ป. ๓
ท / ป. ๔
ท / ป. ๕
ท / ป. ๖

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์

ท / รักการอ่าน
ป. ๑ – ๖

การประถมศึกษา

ค / ป. ๑
ค / ป. ๒
ค / ป. ๓
ค / ป. ๔
ค / ป. ๕
ค / ป. ๖

การประถมศึกษา

ภาษาไทย
นิเทศศาสตร์

ภาษาไทย

การบัญชี
สังคมศึกษา
คณิ ตศาสตร์
การประถมศึกษา

คณิ ตศาสตร์

จานวนครั้ง /
ชั่วโมงทีร่ ับ
การพัฒนา / ปี

๑๙/๑๔๓.๓๐
๑๒/๙๖.๓๐
๗/๓๙.๓๐
๔/๔๗
๑๗/๑๑๘.๓๐
๑๘/๑๑๒
๘/๗๑
๑๕/๑๒๕
๙/๘๓
๒๐/๑๖๖.๓๐
๖/๕๙
๙/๗๘
๖/๔๓.๓๐

ป. ตรี การจัดการทัว่ ไป ว / ป. ๑-๒ ๑๖/๑๑๓.๓๐
ป. ตรี เกษตรศาสตร์ ว / ป.๓-๔ ๑๑/๙๗.๓๐
ป. ตรี วิทยาศาสตร์ ว / ป.๕-๖ ๙/๑๐๖.๓๐
ป. ตรี การบริ หาร

ส /ป. ๑-๒

๑๑/๑๑๙

ส /ป. ๓-๔
ส /ป. ๕-๖

๑๒/๘๗
๑๐/๘๐.๓๐

การศึกษา

๑๘ น.ส.ณิ ชาภา สุขศรี
๑๙ น.ส.ทักษพร ปั้ นเพ็ชร

๔๐
๒๖

๓
๒

ครู
ครู

ป. ตรี สังคมศึกษา
ป. ตรี สังคมศึกษา

๖
อายุ
ที่
ชื่ อ – ชื่ อสกุล
งาน
(ปี )
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๒๐ น.ส.อรัญญา คาสมหมาย
๔๙
๒๓
๒๑ นายวสันต์ ขุนทอง
๓๕
๖
๒๒ น.ส.จินตนา ลาไธสง
๔๔
๘

สอนวิชา /
วิชาเอก/สาขา
ชั้น

จานวนครั้ง /
ชั่วโมงทีร่ ับ
การพัฒนา / ปี

ครู
ครู
ครู

ป. ตรี พลศึกษา
พ / ป.๑-๓
ป. ตรี พลศึกษา
พ / ป. ๑-๖
ป. ตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา พ / ป. ๑-๖

๙/๗๕
๗/๕๗.๓๐
๙/๘๗.๓๐

๒๓ นายอานนท์ โสฬสพรหม ๓๒
๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
๒๔ น.ส.ภรภัค จ่ายแสง
๒๘
๕
๒๕ น.ส.วรรณนิสา เล็กประสมวงค์ ๒๕
๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๖ น.ส.สุนนั ทา แก้วกระจ่าง
๔๐
๕

ครู

ป. ตรี

พ / ป. ๑-๖

๗/๖๐.๓๐

ครู
ครู

ป. ตรี นาฏศิลป์ ไทย ศ / ป. ๑-๓
ป. ตรี ศิลปะการแสดง ศ / ป. ๔-๖

๖/๗๒.๓๐
๔/๔๗

ครู

ป. ตรี

๒๗ น.ส.มะธิดา ดอนสกุล
๕๘
๑๔
๒๘ น.ส.จรรยา ปิ่ นเกตุ
๓๕
๘
๓๘
๑๕
๒๙ น.ส.ชิโนรส กวางแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
๓๐ นางทัศนีย ์ จันทร์กลาง
๕๒
๑๙
๓๑ น.ส.สุมาลี ผ่องสุขใจ
๕๓
๒๑
๓๒ น.ส.นุสรา ภูพนั นา
๒๙
๑
๓๓ น.ส.ณัฏฐา รุ่ งเรื องศรี
๓๖
๘
๓๔ นางพัชริ นทร์ ดู่ข่ งึ
๓๕
๑๐
๓๗.๔๑ ๙.๐๙
ค่าเฉลี่ย

ครู
ครู
ครู

ป. ตรี การประถมศึกษา งอ/ป. ๔-๖
๑๔/๙๕
ป. ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ งค/ป. ๑-๓ ๑๑/๙๔.๓๐
และสื่ อสาร
ป. ตรี เทคโนโลยี
งค/ป. ๔-๖ ๑๕/๑๓๔.๓๐
การศึกษา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
-

ป. ตรี การประถมศึกษา
ป. ตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ป. ตรี ภาษาอังกฤษ
ป. ตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ป. ตรี ภาษาอังกฤษ
-

อายุ
(ปี )

ตา
แหน่ ง

วุฒิ

(การฝึ กและการ
จัดการกีฬา)

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

การบริ หารธุ รกิจ
(การบัญชี)

- จานวนครู ที่สอนวิชาตรงเอก ๒๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗๙.๔๑
- จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด ๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๕๙

งอ/ป. ๑-๓

๑๔/๙๕

อ / ป. ๑
๙/๗๘.๓๐
อ / ป. ๒ ๒๐/๑๕๐.๓๐
อ / ป. ๔
๗/๖๕
อ / ป. ๕
๘/๖๔
อ / ป. ๖
๙/๗๑
๑๐.๘๒ / ๘๙.๒๖

๗
๒.๔ พี่เลี้ยง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
น.ส.สุธาริ นี พูลนาผล
ลาออก
นางสมรัชนี ปานอ่วม
น.ส.วิลาวัลย์ ปลื้มจิตร
น.ส.วิสาขา ปลื้มจิตร
น.ส.จินดา ทองประดับ
น.ส.รัตนา เทียนสู
น.ส.ปฏิญญา สนใจ
น.ส.อนงค์ลกั ขณา ภู่ประจาศิลป์

น.ส.ณัฐกานต์ สุขานนท์
นางภัทรวรรณ เพ็งกุศล
น.ส.พจมาน
นิลรัตน์ ณ อยุธยา
ค่าเฉลี่ย

อายุ
(ปี )
๒๙
๔๗
๓๘

อายุงาน
(ปี )
๒
๑๖
๑๐

๓๘
๓๙
๔๔

๖
๑๓
๑๖

๔๓
๓๓
๒๓
๔๖
๓๗

๖
๗
๒
๓
-

๓๗.๙๑

๗.๓๖

วุฒิ

วิชาเอก/สาขา

ชั้น

อ. ๑/๑
อ. ๑/๒
การศึกษานอกโรงเรี ยน
อ. ๑/๓
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อ. ๑/๔
อ. ๒/๑
ปวช. คอมพิวเตอร์
ปวช. การขาย
อ. ๒/๒
อนุปริ ญญา การจัดการทัว่ ไป อ. ๒/๓
อ. ๒/๔
ม. ๓ คณิ ต – ศิลป์
อ. ๓/๑
ม. ๖ ศิลป์ ภาษา
อ. ๓/๒
ม. ๖
อ. ๓/๓
ม. ๖
ปวส. เลขานุการ
อ. ๓/๔
ม. ๖
ม. ๖
ปวส.

วิทย์ – คณิ ต
-

-

จ้ างด้ วยเงิน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน

-

-

-

วุฒิ

วิชาเอก/สาขา

จ้ างด้ วยเงิน

ปวช.
ม. ๖
ม. ๖
ป. ตรี
-

การขาย
วิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์
การศึกษานอกโรงเรี ยน
การบริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
-

งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
-

๒.๕ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
นางดวงใจ พึ่งสุข
น.ส.พรทิพย์ พูลสวัสดิ์
นางมลิวนั คงชาตรี
นางลักษมณ นาคแดง
ค่าเฉลี่ย

อายุ
อายุงาน
(ปี )
(ปี )
๖๒
๑๙
๓๖
๑๖
๔๗
๑๓
๔๔
๘
๔๗.๒๕ ๑๔.๐๐

๘
๒.๖ เจ้าหน้าที่โรงเรี ยน
ที่
๑

ชื่ อ - ชื่ อสกุล
นางสารวย อารมย์สุข

อายุ
(ปี )
๖๑

อายุงาน
(ปี )
๒๔

วุฒิ

วิชาเอก/สาขา

จ้ างด้ วยเงิน

ป.กศ.

-

งบ ฯโรงเรี ยน

๒.๗ คนครัว / แม่บา้ น / คนงาน / ยาม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
คนครัว
นางสุดา ต้นโป๊ ย
นางบุญช่วย สุขโข
นางสาวพรทิพย์ อ่วมน้อย
แม่ บ้าน
นางนันยอนรู
นางพรรณธิพา ศรี แย้ม
นางยุพดี บุบผารัตน์
นางสาววนิดา สุนงาม
นางสาวทองฮวด ดงไธสง
นางชุณหวิไล บุตรศรี ภูมิ
คนงาน
นายไช กันต์
นายโอภาส พึ่งสุข
ยาม
นายธนันชัย แก้วงาม
ค่าเฉลี่ย

อายุ
(ปี )

อายุงาน
(ปี )

วุฒิ

วิชาเอก/สาขา

จ้ างด้ วยเงิน

๕๒
๕๖
๔๘

๒
๒
๑

ป. ๖
ป. ๔
ป. ๖

-

งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน

๔๑
๔๓
๕๕
๒๑
๕๑
๔๙

๒
๑๖
๖
๔
๓
๒

ป. ๖
ปวช.
ป. ๖
ป. ๔
ป. ๖

การตลาด
-

งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน

๔๓
๖๐

๒
๑

ปวช.

-

งบ ฯโรงเรี ยน
งบ ฯโรงเรี ยน

๓๒
๔๕.๙๒

๑
๓.๕๐

ม. ๓
-

-

งบ ฯโรงเรี ยน
-

๙
๓. ข้ อมูลนักเรียน
๓.๑ ข้อมูลนักเรี ยน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน (วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ชั้น

จานวนห้ อง

อนุบาลปี ที่ ๑
อนุบาลปี ที่ ๒
อนุบาลปี ที่ ๓
รวมระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งหมด

๔
๔
๔
๑๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑๘
๓๐

เพศ
ชาย
๔๐
๔๙
๕๑
๑๔๐
๖๗
๔๑
๕๓
๖๓
๔๕
๔๘
๓๑๗
๔๕๗

หญิง
๓๓
๔๑
๔๙
๑๒๓
๖๗
๕๑
๕๓
๕๖
๕๓
๖๖
๓๔๖
๔๖๙

รวม
๗๓
๙๐
๑๐๐
๒๖๓
๑๓๔
๙๒
๑๐๖
๑๑๙
๙๘
๑๑๔
๖๖๓
๙๒๖

เฉลี่ย
ต่ อห้ อง
๑ : ๑๘.๒๕
๑ : ๒๒.๕๐
๑ : ๒๕.๐๐
๑ : ๔๔.๖๗
๑ : ๓๐.๖๗
๑ : ๓๕.๓๓
๑ : ๓๙.๖๗
๑ : ๓๒.๖๗
๑ : ๓๘.๐๐

๓.๒ ข้อมูลนักเรี ยน ณ วันสิ้นปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
ชั้น

จานวนห้ อง

อนุบาลปี ที่ ๑
อนุบาลปี ที่ ๒
อนุบาลปี ที่ ๓
รวมระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปี ที่ ๑
ประถมศึกษาปี ที่ ๒
ประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประถมศึกษาปี ที่ ๔
ประถมศึกษาปี ที่ ๕
ประถมศึกษาปี ที่ ๖
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งหมด

๔
๔
๔
๑๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑๘
๓๐

เพศ
ชาย
๔๐
๔๙
๕๑
๑๔๐
๖๖
๔๐
๕๓
๖๔
๔๕
๔๘
๓๑๖
๔๕๖

หญิง
๓๒
๔๑
๔๙
๑๒๒
๖๗
๕๑
๕๓
๕๖
๕๒
๖๖
๓๔๕
๔๖๗

รวม
๗๒
๙๐
๑๐๐
๒๖๒
๑๓๓
๙๑
๑๐๖
๑๒๐
๙๗
๑๑๔
๖๖๑
๙๒๓

เฉลี่ย
ต่ อห้ อง
๑ : ๑๘.๐๐
๑ : ๒๒.๕๐
๑ : ๒๕.๐๐
๑ : ๔๔.๓๓
๑ : ๓๐.๓๓
๑ : ๓๕.๓๓
๑ : ๔๐.๐๐
๑ : ๓๒.๓๓
๑ : ๓๘.๐๐

๑๐
๓.๓ ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑ - ๓

พัฒนาการ
๑. ด้ านร่ างกาย
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓
รวม
๒. ด้ านอารมณ์ – จิตใจ
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒
-ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓
รวม
๓. ด้ านสั งคม
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓
รวม
๔. ด้ านสติปัญญา
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๒
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓
รวม

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน

จานวน / ร้ อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง
ควรเสริม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

๗๒
๙๐
๑๐๐
๒๖๒

๖๗
๘๖
๙๗
๒๕๐

๙๓.๐๖
๙๕.๕๖
๙๗.๐๐
๙๕.๔๒

๓
๔
๒
๙

๔.๑๗
๔.๔๔
๒.๐๐
๓.๔๔

๒
๑
๓

๒.๗๘
๑.๐๐
๑.๑๕

๗๒
๙๐
๑๐๐
๒๖๒

๗๐
๘๖
๙๙
๒๕๕

๙๗.๒๒
๙๕.๕๖
๙๙.๐๐
๙๗.๓๓

๒
๔
๑
๗

๒.๗๘
๔.๔๔
๑.๐๐
๒.๖๗

-

-

๗๒
๙๐
๑๐๐
๒๖๒

๗๐
๘๑
๑๐๐
๒๕๑

๙๗.๒๒
๙๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๕.๘๐

๒
๙
๑๑

๒.๗๘
๑๐.๐๐
๔.๒๐

-

-

๗๒
๙๐
๑๐๐
๒๖๒

๖๗
๘๙
๙๕
๒๕๑

๙๓.๐๖
๙๘.๘๙
๙๕.๐๐
๙๕.๘๐

๕
๑
๕
๑๑

๖.๙๔
๑.๑๑
๕.๐๐
๔.๒๐

-

-

๑๑
๔. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา ๒๕๖๐)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปรับปรุง

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น
 ระดับการศึกษาปฐมวัย อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ ๕ ” (ดีเยีย่ ม)

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม















๑๒
ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑. ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
๒.๑ มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
โรงเรี ยนได้ดาเนิ น การให้เด็กมี พฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มี สุข นิ สัยที่ดี และดู แลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยครู ได้ทาการชัง่
น้ าหนัก / วัดส่ วนสู ง ภาคเรี ยนละ ๓ ครั้ง เมื่อพบว่า เด็กมีน้ าหนักและส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ครู จะส่งเสริ มดูแลในเรื่ องโภชนาการทางด้านอาหารและการออกกาลังกาย พร้อมให้
คาแนะนาผูป้ กครองในด้านการรับประทานอาหารให้เหมาะสม ในด้านการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อ เล็กได้
อย่างคล่องแคล่ว สัมพันธ์กนั และเหมาะสมกับวัย โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมพลศึกษา โดยครู พลศึกษา เช่น ฝึ กการ
วิง่ ฝึ กการกระโดด ฝึ กการทรงตัว การใช้ตารางเก้าช่อง การเรี ยนว่ายน้ า เด็กได้ฝึกทักษะการดาน้ า การลอยตัว
พร้อ มมีการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่ างกายในระดับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การยืนกระโดดไกล
การงอตัวข้างหน้า ยืนเขย่งปลายเท้า และ วิ่ง ๒๐ เมตร และมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เครื่ องเล่นสนาม
ปั่ นจักรยาน การละเล่นไทย เครื่ องเล่นปี นป่ าย พร้อมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ซึ่งทาให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั เหมาะสม
กับวัย ด้านสุ ขนิ สยั โรงเรี ยนได้มีการแจ้งรายการอาหารประจาเดือน ทุกเดือน ให้ผปู ้ กครองรับทราบ นอกจากนี้
โรงเรี ยนยังได้มีการจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ต่อ ร่ างกาย ครบทั้ง ๕ หมู่ ถู กต้องตามหลัก
โภชนาการ ดื่ ม นมตามเวลา พร้อ มทั้งมี อ าหารว่างบ่าย รวมทั้ง ได้จดั ให้มี การนอนหลับ พักผ่อ นตามเวลาที่
เหมาะสม และปฏิบตั ิตนให้มีสุขนิ สยั ในการรักษาสุ ขภาพและอนามัย โดยมีการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน เช่น จัดทา
ตารางบันทึก การตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน เล็บ ผม ฟั น และการเจริ ญเติบโตของรอบศีรษะ ภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง
พร้อ มทั้งสอนเรื่ อ งการดู แลรัก ษาความสะอาดตนเอง เช่ น การล้างมื อ ก่ อ นรับประทานอาหารและหลังจากท า
กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรี ยน มีการให้เด็กแปรงฟั นหลังอาหารทุกคน อาบน้ าและนอนหลับพักผ่อนเป็ น
เวลา ครู แนะนาการใช้ห้องน้ าและการทาความสะอาดในเรื่ องการขับถ่ายถูกวิธี จัดให้บริ การเคลือบฟลูออไรด์จาก
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบึงคาพร้อ ยและโรงพยาบาลราษฎร์ บูรณะ ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง โดย
โรงพยาบาลมีเอกสารแจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจรักษาฟันทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่อ่อนต่อโรค สิ่ งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม
และสถานที่เสี่ยงอันตรายในหน่วยการเรี ยนรู ้อีกด้วย
ผลการดาเนิ นงาน จากการจัดการเรี ยนรู ้และจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทาให้เด็กมี
น้ าหนักและส่ วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน การเคลื่ อนไหวอย่างคล่ อ งแคล่ ว ทรงตัวได้ดี ใช้มื อและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิ สัย สามารถปฏิบตั ิตนตามข้อ ตกลง

๑๓
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตรายได้
๒.๒ มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการให้เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ ดังนี้ เด็กมีความร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น ครู ได้จดั ให้มีกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
เน้นกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อให้เด็กมีความร่ าเริ งแจ่มใส และมีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น เด็กชื่นชม
และมีความสุ ขกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โรงเรี ยนได้จดั สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติ มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น นอกจากนั้น มีการเรี ยนดนตรี สากล โดยฝึ กการร้อ ง
เพลง ท่องโน๊ตเพลงตามจังหวะ และสามารถเล่นเครื่ องดนตรี ได้ มีการเรี ยนพลศึกษาโดยสอดแทรกการเล่นเกม
ทาให้เด็กสนุ กและรักการออกกาลังกายมากขึ้น มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี ปั้ นดินน้ ามัน
การฉี กปะ งานประดิษฐ์ เป็ นต้น ครู ได้จดั กิจกรรมให้มีการแสดงวันศุกร์หรรษา โดยเป็ นการแสดงของนักเรี ยน
แต่ล ะระดับ ชั้น ทาให้เด็กเกิ ดความมัน่ ใจในตนเองและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมวัน
เฟื่ องฟ้าราลึก กิจกรรมวันเฟื่ องฟ้าเกม โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้แสดงออก เพือ่ ให้เด็กมี
ความร่ าเริ งแจ่มใสและมีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ้ ื่น เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเหมาะสมกับวัย ครู ได้ฝึกให้เด็กรู ้จกั การรอคอยและอดทน เช่น การดื่มนม ดื่มน้ า ต้องรู ้จกั เข้าแถวรอคอย
ตามลาดับก่อ นหลัง ฝึ กให้เด็กรู ้จกั แก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง บอกความรู ้สึกและความต้องการของตนเองได้
เช่น ปวดหัว ปวดท้อง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามโอกาส เช่น เมื่อรู ้สึกเจ็บและเสี ยใจจะร้องไห้ เมื่อถูก
ชม เมื่อทาความดี ก็จะยิม้ ด้วยความภาคภูมิใจ เป็ นต้น
ผลการดาเนิ นงาน จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โครงการ / กิ จกรรมที่หลากหลาย ทาให้เด็ก
ส่วนใหญ่ ร่ าเริ งแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้เหมาะสม รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น มี จิตสานึ กและค่านิ ยมที่ดี มี ความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปั น เคารพสิทธิ รู ้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตามที่สถานศึกษากาหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๒.๓ มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
โรงเรี ยนได้ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ เด็กสามารถช่วยเหลือตนในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ได้ ครู ได้ฝึกให้เด็กได้รู้จกั การช่วยเหลือ ตนเองในการสวมส่ วมใส่ เสื้ อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า การเก็บของเล่ น
และของใช้ส่วนตัวเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อยตามวัย การดูแลตนเองในการขับถ่ายและรักษาความสะอาดของ
ร่ างกาย โดยมีครู หรื อพี่เลี้ยงคอยแนะนาและช่วยเหลือ เด็กเล่นและทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เช่น การเล่นตาม
มุมในห้องเรี ยน การเรี ยนว่ายน้ า กิจกรรมพลศึกษา การทาศิลปะแบบร่ วมมือ การทางานเป็ นกลุ่ม เด็กมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกันได้ เช่ น การต่อ แถว การเข้าแถวได้อย่างมีระเบียบ ทางานที่
ได้รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา สร้างข้อตกลงในห้องเรี ยนและสามารถปฏิบตั ิตามได้ รู ้จกั การแบ่งปั น ช่วยเหลื อ
ผูอ้ ื่นในเรื่ อ งเล็กน้อยได้ เด็กรู ้จกั ประหยัด รู ้จกั ใช้ และรักษาทรัพยากรและ ให้เด็กรู ้จกั ประหยัดน้ า เช่น ขณะ
แปรงฟันไม่ควรเปิ ดน้ าทิ้ง และควรปิ ดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้ง รวมทั้ง เน้นย้าเรื่ องการทิ้งขยะลงถัง เด็กมีมารยาท
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และปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมได้เหมาะสมกับวัย ในเรื่ องของการไหว้ผูใ้ หญ่ และการเดินผ่านผูใ้ หญ่ การรับส่ ง
ของจากผูใ้ หญ่ รวมถึงย้าให้เด็กใช้วาจาด้วยคาสุภาพไพเราะ นอกจากนี้ ยังมีโครงการฟื้ นฟูศีลธรรมในโรงเรี ยนสู่
ศีลธรรมโลก โดยจัดทาสมุดบันทึกความดี V - STAR และการตักบาตรอาหารแห้งประจาเดือน
ผลการดาเนิ นงาน จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โครงการ / กิ จกรรมที่หลากหลาย ทาให้เด็ก
สามารถช่วยเหลือ ตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดี มีวินัยในตนเอง รู ้จกั ประหยัดและพอเพียง มีส่วน
ร่ วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรี ยน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และ
มี สัม มาคารวะกับ ผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ท าให้ เด็ ก ยอมรับ หรื อ เคารพความแตกต่ า งระหว่างบุ ค คล เช่ น ความคิ ด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็ นต้น สามารถเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ แก้ไข
ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้การรุ นแรง
๒.๔ มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นกิจกรรมดังนี้ ครู จดั กิจกรรมที่เน้นตัวเด็กเป็ นสาคัญ มีการตั้งคาถามปลายเปิ ด
เพื่อให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น นาเสนอผลงานของตนเอง
รู ้จกั ตั้งคาถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรื อสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ ซึ่ งจะเห็นได้จากกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบโครงงาน Project Approach ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันมหกรรมงานวิชาการ เพื่อส่งเสริ มให้เด็กได้เรี ยนรู ้
และพัฒนาทักษะทางภาษาในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดมุมหนังสือในชั้นเรี ยน และจัดกิจกรรมบันทึก
รักการอ่าน สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุ บาลชั้นปี ที่ ๓ เพื่อให้เด็กได้อ่านนิ ทาน และเล่าเรื่ องที่ตนเองอ่านให้เพื่อน ๆ
และครู ไ ด้ฟั ง และส่ งเสริ ม ให้เด็กมี ความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิ งเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่าย ๆ ได้ โดยจัดโครงการส่ งเสริ มพัฒนาการตาม
คุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการส่ งเสริ ม
ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ครู จดั กิจกรรม เช่น การเรี ยนรู ้เรื่ องการนับ จานวน ตัวเลข การ
วัด การตวง ปริ มาตรของน้ า การจาแนกสี รู ปร่ าง รู ปทรง มิ ติสัมพันธ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ส่ งเสริ ม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ จัดกิจกรรมประจาวัน การเคลื่อนไหวร่ างกาย การเล่นอิสระทั้งในและ
นอกชั้นเรี ยน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางวิทยาสตร์
ผลการดาเนิ นงาน จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โครงการ / กิ จกรรมที่หลากหลาย ทาให้เด็ก
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ อ งให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ มีความสามารถในการตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเองสนใจหรื อ
สงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ เล่ านิ ทานและเรื่ อ งที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่ องง่าย ๆ
ได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ
เป็ นต้น และใช้สื่อ เทคโนโลยี เช่ น แว่นขยาย แม่ เหล็ก กล้องดิ จิอล เป็ นต้น เป็ นเครื่ องมือ ในการเรี ยนรู ้และ
แสวงหาความรู ้
๓. จุดเด่น
๓.๑ ด้านร่ างกาย
๓.๑.๑ เด็กส่วนใหญ่มีน้ าหนัก - ส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์

๑๕
๓.๑.๒ เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว
๓.๑.๓ เด็กนอนหลับพักผ่อนตามเวลาที่เหมาะสม
๓.๑.๔ เด็กมีสุขนิสยั ที่ดี
๓.๑.๕ เด็กรู ้จกั ระมัดระวัง ดูแลตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
๓.๒ ด้านอารมณ์ จิตใจ
๓.๒.๑ เด็กมีความร่ าเริ งแจ่มใส
๓.๒.๒ เด็กมีความมัน่ ใจ และกล้าแสดงออก
๓.๒.๓ มีความสุข ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
๓.๒.๔ เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๓.๒.๕ เด็กรู ้จกั การรอคอย ตามลาดับก่อนหลัง
๓.๓ ด้านสังคม
๓.๓.๑ เด็กช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้
๓.๓.๒ เด็กเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้ดว้ ยตนเอง
๓.๓.๓ เด็กมีน้ าใจ รู ้จกั แบ่งปั น ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
๓.๓.๔ เด็กมีมารยาทเรี ยบร้อย
๓.๓.๕ เด็กรู ้จกั การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ
๓.๔ ด้านสติปัญญา
๓.๔.๑ มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Project Approach
๓.๔.๒ เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นได้
๓.๔.๓ จัดทาโครงการส่งเสริ มทางคณิ ตศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓.๔.๔ จัดทาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
๓.๔.๕ จัดทาโครงการส่ งเสริ มพัฒนาการตามคุณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย
๔. จุดควรพัฒนา
๔.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่ทีน้ าหนักต่าและสูงกว่าเกณฑ์
๕. การปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อดีเลิศ
๕.๑ การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงการ Project Approach
๕.๒ การจัดทาโครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย

๑๖
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
โรงเรี ยนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยสอดคล้องกับปรัชญา หลักการ และ
เป้ าหมาย ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก
รู ้จกั ท้องถิ่นของตนเอง โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู ้และร่ วมกิจกรรมกับเด็ก ครู มีการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ ผ่านกิ จกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และ กิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรม
เสริ ม เช่ น ว่ายน้ า ดนตรี พลศึกษา คอมพิวเตอร์ กิ จกรรมการสอนภาษา Leaning Spaec กิ จกรรมการสอน
Project Approach โครงการบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย โครงการคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โครงการ ๒ สถาบัน
ร่ วมใจ เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ผลการดาเนิ น งาน สถานศึกษามี หลักสู ตรสถานศึกษาที่ยดื หยุ่น และสอดคล้อ งกับหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรี ยมความพร้อมและไม่เร่ งรัดวิชาการ เน้นการ
เรี ยนรู ้ผ่านการเล่นและลงมื อปฏิบตั ิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
๒.๒ จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
โรงเรี ยนจัดครู ให้มีครู ทุกชั้นเรี ยนและมีครู พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือทุกชั้นเรี ยน โดยครู ประจาชั้นจบ
ปริ ญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑๒ คน โดยมีสาขาวิชาดังนี้
- สาขาการศึกษาปฐมวัย ๔ คน
- สาขาปฐมวัยศึกษา ๑ คน
- สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ๒ คน
- สาขาการจัดการ ๒ คน
- สาขาวิชาการแนะแนว ๑ คน
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ๑ คน
- สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ คน
รวมทั้งครู ทุกคนได้รับการอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่าเสมอซึ่งมีหลักฐานจากรายงานผล
การอบรมของครู ทุกคน
ผลการดาเนิ นงาน สถานศึกษามีครู เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการเรี ยนการสอน ครู ที่จบ
การศึกษาปฐมวัยและสาขาอื่นผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างสม่าเสมอ
๒.๓ ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
โรงเรี ยนได้ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยจัดส่งครู อบรมเรื่ องการ
ทาหลักสู ตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้ครู มีความรู ้ ความสามารถ ในการ

๑๗
วิเคราะห์ และการออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษา มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบจัดทาแผนประสบการณ์ ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรปฐมวัย มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
เด็กและครอบครัว โรงเรี ยนได้เชิญผูป้ กครองมาให้ความรู ้กบั เด็กเกี่ยวกับเรื่ องผูป้ กครองถนัด เช่น กิจกรรมพ่อครู
แม่ครู
ผลการดาเนินงาน ทาให้ครู และบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษามีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มี การสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก
และครอบครัว
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
โรงเรี ย นได้จ ัด สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นที่ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ดัง
เอกลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ สถานที่ร่มรื่ น สะอาดเรี ยบร้อยสวยงาม โดยมีการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยนอย่างเพียงพอ เช่น ลานชอล์ก สาหรับพัฒนาการทางศิลปะสร้างสรรค์ ลานไทร ใช้เป็ นแหล่ง
การเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา เล่านิ ทาน สัมผัสธรรมชาติ ร่ มรื่ น เครื่ องเล่นปี นป่ าย บ่อทราย มุมน้ า และในห้องเรี ยนมี
การจัดมุ ม ประสบการณ์ ห ลากหลาย มี สื่อ การเรี ยนรู ้เพียงพอ เช่ น มุ มบทบาทสมมุ ติ มุ มไม้บล็อ ก มุ มศิลปะ
สร้างสรรค์ มุมเครื่ องเล่นสัมผัส มุมหนังสื อ มุมเกมการศึกษา ซึ่ งมีของเล่น สื่อนิทาน สื่ อมุมธรรมชาติ และสื่ อ
เพือ่ สืบเสาะอย่างเพียงพอ
ผลการดาเนินงาน ทาให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรี ยนที่คานึ งความ
ปลอดภัย ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม แล่นแบบร่ วมมือร่ วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย
มีสื่อการเรี ยนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสื อนิ ทาน สื่ อจากธรรมชาติ สื่ อสาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย สื่ อเทคโนโลยี
สื่อเพือ่ สืบเสาะหาความรู ้
๒.๕ ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
โรงเรี ยนจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ และครู ที่มีความรู ้ความสามารถทางเทคโนโลยี มีการจัดการ
เรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กบั เด็ก ในระดับชั้นอนุบาลชั้นปี ที่ ๒ และอนุบาลชั้นปี ที่ ๓ นอกจากนี้ ยังจัดให้มี
การอบรมครู ผูส้ อนให้มี ความรู ้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกห้อ งเรี ยน ครู ผ ลิ ต สื่ อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มีการจัดกิจกรรม การประกวดสื่อประเภทเทคโนโลยี เช่น กิจกรรม
สร้างสื่อเพือ่ สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน ทาให้สถานศึกษามีอุปกรณ์อานวยความสะดวก และให้บริ การสื่อเทคโนโลยี
สารนเทศวัส ดุ และอุ ป กรณ์ เพื่อ สนับ สนุ น การจัด ประสบการณ์ แ ละพัฒ นาครู ท าให้ เด็ ก ได้เรี ย นรู ้เกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒.๖ มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
โรงเรี ยนได้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย เป้ าหมาย การจัดการศึกษา รวมไปถึงสภาพท้องถิ่น มีการกาหนดแผนงานเป็ น

๑๘
แนวทางในการพัฒ นาโรงเรี ยน จานวน ๓ แผนงาน ได้แก่ แผนงานกลุ่ มบริ หารงานวิชาการ แผนงานกลุ่ ม
บริ หารงานบุคคล และแผนงานกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไป ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี มี การจัดประชุ มบุคลากรเพื่อ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิประจาปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตาม
แผนอย่างเป็ นระบบ และเกิดประสิ ทธิภาพโดยใช้ระบบ PDCA ในการจัดทาโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มี
การติดตามผลการดาเนิ นงาน และจัดทาระบบงาน ผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ตัวแทนครู ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่ วม และจัดส่งรายงานผล การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
ผลการด าเนิ น งาน ท าให้ส ถานศึ ก ษามี ม าตรฐานการศึก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ ที่ ส ถานศึก ษาก าหนด มี แผนการพัฒ นาการศึก ษาที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและสามารถดาเนิ นการตามแผน มีการประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี พร้อมนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
๓. จุดเด่น
๓.๑ โรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของ
ท้องถิ่น
๓.๒ โรงเรี ยนจัดครู เพียงพอกับชั้นเรี ยน
๓.๓ ครู ได้รับการอบรมอย่างสม่าเสมอ
๓.๔ โรงเรี ยนมีสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้ ที่ปลอดภัย และเพียงพอ
๓.๕ โรงเรี ยนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๓.๖ โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
๔. จุดควรพัฒนา
ไม่มี
๕. การปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อดีเลิศ
๕.๑ โรงเรี ยนมีครู เพียงพอกับชั้นเรี ยน
๕.๒ ครู มีจานวนชัว่ โมงในการเข้ารับการอบรบ เฉลี่ย ๑๒.๓๓ ครั้ง และ ๑๐๐.๑๙ ชัว่ โมง
๕.๓ เด็กได้เรี ยนคอมพิวเตอร์ กับครู ที่มีความถนัดโดยตรง

๑๙
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
๑. ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
๒.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ ตามแนวทางการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ถื อ ว่าเด็ก สาคัญที่สุด กระบวน การ
เรี ยนรู ้ เน้นการส่ งเสริ มให้เด็ก สามารถสร้างองค์ความรู ้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริ บทของชุมชน และท้องถิ่น เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองและวิทยากรท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนการสอน เน้นให้ เด็ก ลงมื อ ปฏิบ ัติจริ ง สามารถท างานเป็ นทีมได้ โดยใช้กิจกรรมการสอน
Project Approach กิ จ กรรมการสอนภาษา Leaning Space โครงการบ้า นวิท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย
โครงการคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โครงการส่ งเสริ มพัฒ นาการตามคุ ณลักษณะตามวัย ระดับการศึกษา
ปฐมวัย นอกจากนี้ ยังมี กิ จกรรม เช่ น ว่ายน้ า ดนตรี ทัศ นศึก ษา พลศึ ก ษา คอมพิ วเตอร์ กิ จกรรมกี ฬ าสี
กิจกรรมตลาดนัดรักษ์โลก เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาครบทุกด้านที่เน้นด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา
ผลการดาเนิ นงาน ครู สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็ นรายบุคคล โรงเรี ยนและครู มีแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ในหลักสู ตรสถานศึกษา โดยมี กิจกรรมที่
ส่งเสริ มพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
๒.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
โรงเรี ยนได้จดั ให้ครู ทาแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย ที่เปิ ดโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก เพือ่ เปิ ดโอกาส
เลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ตามความสามารถและตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของ
เด็กเป็ นรายบุคคลหลากหลายรู ปแบบ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือ กเล่ น เรี ยนรู ้และลงมื อกระทา
และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอน Project Approach กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย โครงการส่ งเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสริ มพัฒนาการตามคุณลักษณะ
ตามวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมหลัก ๖ หลัก ในตารางประจาวัน และหน่ วยการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริ ม เช่น คอมพิวเตอร์ ดนตรี ว่ายน้ า พลศึกษา
ผลการดาเนิ นงาน ครู มีประสบการณ์ ที่เชื่อ มโยงกับประสบการณ์ เดิ ม ครู จดั กิจกรรมให้เด็กมี
โอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรี ยนรู ้ของ
เด็กเป็ นรายบุคคลหลากหลายรู ปแบบ จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรี ยนรู ้ ลงมือ กระทา และ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง

๒๐
๒.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
โรงเรี ยนได้จดั บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก โดยครู จดั ห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับวัย มี
อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัย ห้องเรี ยนสะอาด มีพ้นื ที่แสดงผลงานเด็ก จัดทาป้ ายนิ เทศโดยเด็กมีส่วนร่ วม ครู
จัดมุ ม ประสบการณ์ เช่ น มุมเครื่ องเล่ นสัมผัส มุ มศิล ปะ มุ มหนังสื อ มุ มบทบาทสมมติ มุ มธรรมชาติ มุมไม้
บล็อก มุมเกมการศึกษา โรงเรี ยนยังมีการจัดทาแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกห้อ งเรี ยนที่มีบรรยากาศเป็ นธรรมชาติ เช่ น
ลานชอล์ก สาหรับพัฒนาการทางด้านศิลปะสร้างสรรค์ ลานไทร สาหรับพัฒนาการด้านภาษา เช่น การเล่านิทาน
การร้องเพลง เครื่ องเล่นปี นป่ าย บ่อทราย แปลงเกษตรทางฝั่งประถมศึกษา เพือ่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ยังมี
ห้อ งคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กอนุ บาลชั้นปี ที่ ๒ และอนุ บาลชั้นปี ที่ ๓ ได้เรี ยนรู ้โดยลงมื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเองที่
เหมาะสมกับวัย และทุกห้องเรี ยนมีโทรทัศน์ เป็ นสื่ อกระตุน้ ให้เด็กได้คิด ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง แหล่งเรี ยนรู ้
สื่ อภายนอกห้องเรี ยนที่มีความหลากหลาย โดยมีการจัดแหล่ งการเรี ยนรู ้ ลานชอล์ก สาหรับพัฒนาการทางด้าน
ศิลปะสร้างสรรค์ ลานไทร ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านภาษา การเลานิทาน ชื่นชมธรรมชาติ เครื่ องเล่นปี นป่ าย บ่อ
ทราย แปลงเกษตรทางฝั่งประถมศึกษา เพื่อให้เด็ก เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก จัดทาป้ าย
นิ เทศ เพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยเด็กมีส่วนร่ วม นอกจากนี้ ในห้องเรี ยนมี โทรทัศน์ทุกห้องเรี ยน เพื่อเป็ นสื่ อได้
กระตุน้ ให้เด็กได้คิด ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
ผลการดาเนิ นงาน โรงเรี ยนมีห้อ งเรี ยนที่สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้นื ที่แสดงผลงาน
เด็ก มี พ้ืนที่มุ มประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก ทาให้เด็กมี ส่วนร่ วม ในการจัดสภาพแวดล้อ มใน
ห้อ งเรี ยน เช่ น ป้ ายนิ เทศ การดู แลต้นไม้ เป็ นต้น ทาให้ครู มี สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่ วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์สาหรับการเรี ยนรู ้กลุ่มย่อย สื่ อของเล่นที่
กระตุน้ ให้คิดและหาคาตอบ เป็ นต้น
๒.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
โรงเรี ยนได้จดั ให้มีการประเมินพัฒนาการเด็ กจากกิจกรรมและกิ จวัตรประจาวัน ด้วยเครื่ อ งมื อ
และวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริ ง โดยมีการประเมินเด็กตามหลักเกณฑ์การประเมินตามพัฒนาการเด็กระดับ
การศึกษาปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประเมิ นแฟ้ ม ผลงานของเด็ก ซึ่ งมี ท้ งั ครู และผูป้ กครองร่ วมกัน ประเมิ น ด้วยการสังเกตจากผลงาน สัม ภาษณ์
สนทนา ครู มีการบันทึกข้อมูล การประเมินพัฒนาการของเด็กเป็ นระบบ แล้วรายงานให้ผูป้ กครองทราบ เพื่อ
ร่ วมกันนาผลประเมินมาปรับปรุ งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก และนาผลการประเมินไป
ช่วยเหลือเด็กเป็ นรายบุคคล มีโครงการ ๒ สถาบันร่ วมใจ เพือ่ ประเมินและทาการช่วยเหลือเด็กที่เป็ นกลุ่มเฉพาะ
และครู มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็ก โดยใช้กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน ปี การศึกษาละ ๒ เรื่ อง
ผลการดาเนิ นงาน ครู สามารถประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวัน และมี
เครื่ อ งมื อ รวมถึ งวิธีก ารที่ ห ลากหลาย ไม่ ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ ผ ล มี ก ารประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก โดย
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

๒๑
๓. จุดเด่น
๓.๑ เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓.๔ มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
๔. จุดควรพัฒนา
ไม่มี
๕. การปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อดีเลิศ
๕.๑ เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั ิอย่างมีความสุข เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ โรงเรี ยนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
๒. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
๑. ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
๒. นาเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๒.๒ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๓ รายละเอียดกิจกรรม ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๔ แฟ้มงาน / กิจกรรม / โครงการ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๒.๕ รางวัล / เกียรติบตั ร / วุฒิบตั ร ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๓. โรงเรี ยนมีแผนจะพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ
๓.๑ แผนปฏิบตั ิการที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านคอมพิวเตอร์
๓.๒ แผนปฏิบตั ิงานที่ ๒ โครงการมหกรรมงานวิชาการ ฟว.

๒๒
ตอนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนา
๑. จุดเด่น
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน Project Approach
๑.๒ จัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๒. จุดควรพัฒนา
๒.๑ การปลูกฝังเด็กให้เป็ นประชากรโลกที่มีคุณภาพ สามารถดารงชีวติ โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ จัดทากิจกรรมหนูนอ้ ยรักษ์โลก
๔. ความต้องการช่วยเหลือ
๔.๑ สช. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทาโครงการต่าง ๆ
๕. การปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อดีเลิศ
๕.๑ ได้เป็ นตัวแทนถวายรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
๕.๒ ได้รับรางวัล The public ’ s favorite from the International LUMA Start Award 2017
nominees
๖. ประเด็นที่ตอ้ งการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ
๖.๑ ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ว่าโรงเรี ยน
ดาเนินงานได้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่

๒๓

ภาคผนวก

๒๔

ประกาศโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา
เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
................................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุ ณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อ นจะมีการประเมิ นคุ ณภาพในรอบต่อ ไป จาเป็ นต้อ งปรับปรุ งมาตรฐานการ
ศึกษาขั้น พื้น ฐานให้สอดคล้อ งกัน จึงให้ยกเลิ กประกาศโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้ าวิท ยา เรื่ อ ง ให้ใช้ม าตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สาคัญข้อ หนึ่ ง คือ มี การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดู แลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อนา
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยาจึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย จานวน ๓ มาตรฐาน และให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อ ใช้เป็ นหลักในการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กากับดู แล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา

๒๕
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
๒.๓ ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๒๖
ผลการประเมินภายนอก รอบสาม
โรงเรี ย นเฟื่ องฟ้ าวิท ยา ได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ ,
๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้
คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์ และ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม ซึ่ งสรุ ปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นเด็ก
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน / วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริ มบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๗

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๙๙.๘๗

ดีมาก

๒๗
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ประเภทโรงเรี ยน
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๙.๘๗ คะแนน
 มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรี ยน
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ นึ ไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน  ใช่
 ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่ น
๑. เด็กมี ผลการพัฒนาทุกด้านเหมาะสมตามวัยทั้ง ๔ ด้าน มีความพร้อ มศึกษาต่อ ในขั้นถัดไป โดยมี
อัตลักษณ์ “ นักเรี ยนดี : มี มารยาทงาม ” และ เอกลัก ษณ์ “ สถานที่ร่มรื่ น : สะอาด เรี ยบร้อ ย สวยงาม ”
เหมาะสมตามบริ บ ทของโรงเรี ยน มี ก ารด าเนิ น การโครงการพิ เศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของสถานศึ ก ษาคื อ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
๒. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมและบริ หารจัดการศึกษา ให้บรรลุ เป้ าหมายตามแผนที่
กาหนดไว้ ส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรี ยนใช้หลักการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมและบริ หารจัดการศึกษา ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กาหนดไว้
๓. ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้บรรลุตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กาหนด และใช้สื่อการ
สอนได้เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู ้
๔. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่มีความต่อเนื่องและมีพฒั นาการ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ไม่มี
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ไม่มี

๒๘
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
นวัตกรรมหรื อตัวอย่ างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม (ถ้ ามี)
ไม่มี

๒๙

คาสัง่ โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา
ที่ ๐๕ / ๒๕๖๒
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
.................................................
เพือ่ ให้การประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา
๑. นางสุพตั รา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๑. นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๒. นางกรรณิ การ์ โกมลภมร
๓. นางสุมาลี จันทร์ลอย
๔. นายพิสิษ วรวัฒนะ
๕. นางสาวสุมารี ย ์ เม่นเกิด
๖. นางสาวชิโนรส กวางแก้ว
๗. นางสาววิจิตรา แซ่ฮอ้
๘. นางสาวอรัญญา คาสมหมาย
๙. นางสาวสุมาลี ผ่องสุขใจ
๑๐. นางสาวจรรยา ปิ่ นเกตุ
๑๑. นางน้ าผึ้ง นาคมา

ผูร้ ับใบอนุญาต / ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา
ประธานกรรมการ
ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนบรรจบรักษ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูช้ ่วยหัวหน้างานวิชาการ
กรรมการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้างานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชั้น ป. ๔ - ๖)
กรรมการ
(แทน) หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการ
หัวหน้างานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม กรรมการ
หัวหน้างานส่งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน
กรรมการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้างานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชั้น ป. ๑ - ๓)
กรรมการและเลขานุการ

หน้ าที่ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓๐
๓. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่
๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้
๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริ บทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
๒.๓ ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่ วม
๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง และนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

ผู้รับผิดชอบ
๑. นางเพียงใจ สถานสม
๒. นางสาวชลดา เนียมวงษ์
๑. นางสาวดวงตา ธรรมระโส
๒. นางสาวชุติมา อรุ ณศิริ
๑. นางสาวชุติมา อรุ ณศิริ
๒. นางสาวดวงตา ธรรมระโส
๑. นางพัชราภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
๒. นางสาวสุมารี ย ์ เม่นเกิด
๑. นางสาวสุมารี ย ์ เม่นเกิด
๑. นางสาวสุมารี ย ์ เม่นเกิด
๑. นางพัชราภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
๑. นางสาวชนิสรา ขุนวิเศษ
๑. นางสาวอาภาพร ไกยสวน
๑. นางสาวปิ ยะนุช ชมภูนุช

๑. นางเพ็ญนภา ขุนทอง
๑. นางสาวประภาภรณี คงอยู่
๑. นางสาวอาภาพร ไกยสวน
๑. นางสาวณัฐณิ ชา มาลา

๓๑
๔. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
๑ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รี ยน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษา
กาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่ างกาย และจิตสังคม
๒ กระบวนการบริ หารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริ หาร
จัดการและการจัดการเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ
๑. นางน้ าผึ้ง นาคมา
๒. นางสาวชิโนรส กวางแก้ว

๑. นางสาวชิโนรส กวางแก้ว
๒. นางน้ าผึ้ง นาคมา

๑. นางสาวสุมาลี ผ่องสุขใจ
๑. นางสาวชิโนรส กวางแก้ว
๑. นางน้ าผึ้ง นาคมา
๑. นางสาววิจิตรา แซ่ฮอ้
๑. นางสาวอรัญญา คาสมหมาย
๑. นางสาวจรรยา ปิ่ นเกตุ

๓๒
มาตรฐานที่
๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้
๓.๓ มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวสุพตั รา กองเป็ ง
๒. นางสาวมะธิดา ดอนสกุล
๑. นางสาวพิมพา รอดจันทร์
๒. นางสาวจินตนา ลาไธสง
๑. นายศิวะกร โภโสภา
๒. นางสาวนุชนาถ นุชเจริ ญ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมา ๑. นางสาวณิ ชาภา สุขศรี
พัฒนาผูเ้ รี ยน
๒. นางสาวทักษพร ปั้ นเพ็ชร
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่
๑. นางสาวณัฏฐา รุ่ งเรื องศรี
พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
๒. นางสาวภรภัค จ่ายแสง

หน้ าที่ จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ในแต่ละมาตรฐานของ
แต่ละระดับการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สัง่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา

๓๓
คณะทางาน
ที่ปรึกษา
๑. นางสุพตั รา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผูร้ ับใบอนุญาต / ผูจ้ ดั การ

คณะทางาน
๑. นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๒. นางสาวสุมารี ย ์ เม่นเกิด
๓. นางน้ าผึ้ง นาคมา
๔. นางสาวชิโนรส กวางแก้ว
๕. นางสาววิจิตรา แซ่ฮอ้
๖. นางสาวอรัญญา คาสมหมาย
๗. นางสาวสุมาลี ผ่องสุขใจ
๘. นางสาวจรรยา ปิ่ นเกตุ

ผูอ้ านวยการ
หัวหน้างานวิชาการ ระดับการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้างานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. ๑ - ๓
หัวหน้างานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. ๔ - ๖
(แทน) หัวหน้างานบุคคล
หัวหน้างานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
หัวหน้างานส่งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

๓๔
แบบบันทึกการให้ ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฟื่ องฟ้ าวิทยา อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
.................................................
การประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ครั้งที่ ...... / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ...............................................
ได้พจิ ารณารายงานการผลประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และให้ความ
เห็นชอบ

(นางสุพตั รา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน

๓๕

