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 โรงเรียนอนุชนศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญของการ

ดํารงชีวิตจึงไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ครบตามมาตรฐานในทุกดาน เพื่อสอดคลองกับนโยบายของสังฆ

มณฑลราชบุรี ในการจัดการศึกษาตามปรัชญาและจติตารมยของโรงเรียนคาทอลกิ 

 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จตามเปาหมายที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาโรงเรียน โดยพจิารณาจากรองรอย ขอมูล หลักฐานและผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ 

 โรงเรียนอนุชนศึกษายังตระหนักถึงความสมบรูณของการดําเนินงาน ที่ตองอาศัยการประเมินผลและ

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนจะไดพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองย่ิงข้ึน

และในโอกาสน้ีขอขอบคุณในความรวมมอืของบุคลากรทุกฝายที่สละเวลา ระดมสรรพกําลัง ความคิด  

สติปญญา ความสามารถที่ทําใหรายงานฉบบัน้ีสําเรจ็เปนรูปเลมดังทีป่รากฏ 
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บทท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  1.1 ช่ือโรงเรียนอนุชนศึกษา ที่ต้ัง 1/1 ถนนคลองชลประทานฝงซาย ตําบลตะคร้ําเอนอําเภอทา

มะกา จังหวัดกาญจนบรุี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 0-3456-1803

โทรสาร 0-3456-2498  e-mail anuchonsuksa@hotmail.com  website www.anuchon.ac.th 

  1.2 ไดรับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 20 เมษายน พ.ศ. 2507 

  1.3 เปดสอนระดับช้ันปฐมวัย  ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

  1.4 เน้ือที ่13 ไร 1 งาน 46 ตารางวา   

  1.5 เขตพื้นที่บรกิาร  ❍ สังกัดศึกษาธิการจงัหวัด...................................................... 

       สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัด.............................. 

  1.6 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

 โรงเรียนอนุชนศึกษา เปนโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบรุี เขต 2 และ

สังกัดสํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน เดิมต้ังอยูเลขที่ 23/1 หมู 4 ถนนแสงชูโตสาย

เกา ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบรุ ีเริม่กอต้ังเมื่อวันที ่11 กันยายน พ.ศ. 2506 และไดรบั

ใบอนุญาตใหเปดทําการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2507 สามารถรบันักเรียนได 250 คน โดยการบริหารงาน

ของนางยุพิน ทรพัยเย็น ซึง่เปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และครูใหญ 

 วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2532 สังฆมณฑลราชบรุ ีไดซื้อกจิการและใบอนุญาตตาง ๆ มา

ดําเนินการและไดโอนกจิการเขามาอยูในสังกัดสังฆมณฑลราชบุร ีโดยมีบาทหลวงประสงค ยนปลัดยศ ดํารง

ตําแหนงผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ มีนายสยาม ปองกัน ดํารงตําแหนงครูใหญ มีครู 21 คน นักเรียน 566 

คน 

 ปการศึกษา 2533 มีครู 27 คน นักเรียน 568  คน ตอมาโรงเรยีนอนุชนศึกษาไดซื้อที่ดินจํานวน  

12  ไร และสรางอาคารเรียนข้ึนใหมบรเิวณเลขที่ 1/1 ถนนคลองชลประทานฝงซาย ตําบลตะคร้ําเอน อาํเภอทา

มะกา จงัหวัดกาญจนบรุี โดยสรางอาคารระดับประถม 4 ช้ัน แตสราง 2 ช้ันกอน มจีํานวน 18 หองเรียน และ

อาคารอนุบาล 2 ช้ัน จํานวน 16 หองเรียน รวมทัง้สรางโรงอาหาร โรงครัว หองนํ้า และไดรบัอนุญาตใหยายกจิการ

โรงเรียนมาอยูในสถานที่ใหมตามใบอนุญาตเลขที่  89/2534  ลงวันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เปนตนมา มี

นักเรียนประถม 12 หองเรียน จํานวน 478 คน นักเรยีนอนุบาล 11 หองเรียน จํานวน 402 คน รวม 880 คน  ครู  

33 คน 

 ปการศึกษา 2536 ไดซื้อที่ดินทางดานหนาอาคารอนุบาลจํานวน 3 ไร เพือ่ขยายสนามเด็กเลน  มี

ครูจํานวน 40 คน มีนักเรียนจํานวน 1,285 คน 
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 ปการศึกษา 2537 ทําศาลาหนาอาคารอนุบาล ถนนลาดยางรอบศาลา ตอเติมบานพักซิสเตอร

และหองทาํงาน มีครูจํานวน 48 คน มีนักเรียนจํานวน 1,390 คน 

 ปการศึกษา 2538 ขออนุญาตเปลี่ยนตราประจําโรงเรยีนตามใบอนุญาตเลขที่ กจ. 0327/3564  

มีครูจาํนวน 54 คน มีนักเรยีนจาํนวน 1,502 คน 

 ปการศึกษา 2539 ทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรระดับประถม 1 หอง มีคอมพิวเตอร จํานวน  

26 เครือ่ง มีครจูํานวน 54 คน มีนักเรียนจํานวน 1,614 คน 

 ปการศึกษา 2540 บาทหลวงประสงค ยนปลดัยศ ยายไปดํารงตําแหนงที่โรงเรียนวีรศิลป  โดยมี   

บาทหลวงสรุพล นันทพรพิสทุธ์ิ มาบรหิารแทนในตําแหนงผูลงนามแทนผูรบัใบอนุญาตและผูจัดการ                        

มีบาทหลวงปรีชา พลอยจินดา ดํารงตําแหนงครูใหญ มีครจูํานวน 57 คน มีนักเรยีนจาํนวน 1,716  คน 

 ปการศึกษา 2541 ขยายช้ันเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จากเดิม 3 หองขยายเปน  4  

หอง มีครจูํานวน 57 คน มีนักเรียนจํานวน 1,649 คน 

 ปการศึกษา 2542 ตอเติมโรงอาหาร สําหรับใหครูรบัประทานอาหาร บริเวณหนาประตู 1 สราง

ศาลา และหองการเงิน บรเิวณประตู  2 ริมกําแพงสนามฟตุบอล สรางหองคหกรรม และหองพลศึกษา-ลูกเสอื  

ทางดานอนุบาล ไดวาดภาพบนฝาผนังหอง ซือ้เครื่องเลนสนามเพิม่ และซือ้คอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กอนุบาลเรยีน  

จํานวน 20 เครือ่ง ระหวางปไดสรางบานพักพระสงฆ มีครจูํานวน 60 คน มีนักเรยีนจาํนวน 1,670 คน 

 ปการศึกษา 2543 ปรบัปรงุหองวิทยาศาสตรทําหอง Sound Lab หองนาฏศิลป หองจริยศึกษา  

หองโสตทศันศึกษาทําปายช่ือวัดและโรงเรยีนทีห่นาโรงเรยีน วาดภาพการละเลนของเด็กไทยรอบกําแพงดานนอก  

โรงเรียนไดมีการพัฒนา ปรบัปรงุ และแกไข  ทัง้อาคารเรียนและบริเวณสถานที ่ตลอดจนการเรยีนการสอน จน

ไดรับความไววางใจและความศรัทธาจากทานผูปกครองและชุมชนตลอดมา มีครูจํานวน 63 คน มีนักเรียนจํานวน  

1,685 คน 

 ปการศึกษา 2544 บาทหลวงสรุพล  นันทพรพสิุทธ์ิยายไปดํารงตําแหนงที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

โดยมบีาทหลวงธาดา พลอยจินดา ยายมาดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต - ผูจดัการ มบีาทหลวงปรีชา  

พลอยจินดา  ดํารงตําแหนงครูใหญ ในปน้ีไดปรบัปรงุบรเิวณหนาอาคารเรียนแผนกประถมใหดูโลงและกวางขวาง

ข้ึน ไดปรบัปรงุหองสมุดใหม โดยทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 แผนกอนุบาลไดสรางหลงัคาโคงคลุม

สนามเด็กเลนดานหนาอาคาร เพือ่ปองกันฝน – แสงแดด มีครจูํานวน 61 คน มีนักเรยีนจาํนวน 1,575 คน 

 ปการศึกษา 2545 ปรับปรุงที่ด่ืมนํ้าสําหรับนักเรียนประถมและเวทีการแสดงในโรงอาหาร มีครู

จํานวน 55 คน บุคลากรสนับสนุน 12 คน มีนักเรียนจํานวน 1,499 คน 

 ปการศึกษา 2546 แผนกประถมไดมกีารปรบัปรงุหองวิทยาศาสตร หองดนตรีไทย-สากล ขยาย

โรงอาหาร ทาํซุมปลกูตนไมหนาอาคาร แผนกอนุบาลไดปรบัปรุงหองนํ้า ทอระบายนํ้า ทาํที่พกับรเิวณหนาอาคาร  

ในปน้ีไดซือ้ที่ดินเพิม่บรเิวณติดกําแพงดานหลงัอาคารอนุบาล จํานวน 2  ไร 2 งาน และขออนุญาตขยายหองเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 หองเรยีน จากเดิมไดรบัอนุญาตในระดับประถม จํานวน 24 หองเรียน ระดับอนุบาล  

จํานวน 15 หองเรียน รวมทัง้สิน้ 45 หองเรยีน ขออนุญาตเปลีย่นแปลงเครือ่งแบบนักเรียนระดับอนุบาลและขอใช
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เครือ่งแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขออนุญาตขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยจะเปดทําการสอน

ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป มีครูจํานวน 54 คน บุคลากรสนับสนุน 13 คน มีนักเรียนจํานวน 1,404 คน   

 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนไดดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยม ี     

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ มีครูจํานวน 64 คน บุคลากร

สนับสนุน 15 คน มีนักเรียนจํานวน 1,549 คน โรงเรียนไดจัดทําสวนหยอมบริเวณหนาเสาธงโรงเรียนใหม 

 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยม ี    

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ครูใหญ มีครจูํานวน 70 คน  

บุคลากรสนับสนุน 5 คน มีนักเรียนจํานวน 1,734 คน โรงเรยีนไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียนหลังใหมและมกีาร

ปรบัปรงุดานอาคารสถานที่ในบรเิวณโรงเรียน 

 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนไดดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยม ี   

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ครูใหญ มีครจูํานวน 60 คน  

บุคลากรสนับสนุน 20 คน  มีนักเรียนจํานวน 1,900 คน  โรงเรียนไดทําการเปดอาคารมารอีา เพื่อใชจัดการเรยีน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา รวมทัง้ขออนุญาตขยายจาํนวนนักเรียนจากเดิม 1,950 คน เปน 3,075  คน 

 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนไดดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยมี 

บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ครูใหญ  มีครจูํานวน  68  คน  

บุคลากรสนับสนุน 21 คน มีนักเรียนจํานวน  1,967 คน ไดเปลี่ยนกระเบือ้งปูพื้นบรเิวณอาคารประถมศึกษาและ

ทาสีตัวอาคาร เปลี่ยนเครื่องเลนสนามที่อาคารอนุบาล  ขยายหองเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 จากเดิม 3 หอง  

เปน 4 หอง 

 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยม ี         

บาทหลวงเสกสฐิ เลากจิเจรญิ ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรบัใบอนุญาต-ผูจดัการ-ผูอํานวยการ มีครูจํานวน 67 

คน บุคลากรสนับสนุน 16 คน มีนักเรียนจํานวน 1,975  คน ในปน้ีไดมกีารดําเนินการกอสรางหลงัคาหนาอาคาร

ประถม และปกูระเบือ้งพื้นหนาอาคารประถมเพิม่เติม และไดซื้อคอมพิวเตอร-โตะคอมพิวเตอร สําหรับการเรยีน

การสอนของนักเรียนระดับอนุบาลและสําหรบัครผููสอนในทกุระดับ 

 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยม ี      

บาทหลวงเสกสฐิ เลากจิเจรญิ ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรบัใบอนุญาต-ผูจดัการ-ผูอํานวยการ มีครูจํานวน  85  

คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน มีนักเรียนจํานวน 1,910 คน ในปน้ีไดมีการดําเนินการจดัซื้อคอมพิวเตอร สําหรับ

การเรียนการสอนของสําหรับครผููสอนในทุกระดับ จัดทําเครื่องเลนที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยสําหรับนักเรยีน

อนุบาล 

 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยม ี                  

บาทหลวงเสกสฐิ เลากจิเจรญิ ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรบัใบอนุญาต-ผูจดัการ-ผูอํานวยการ มีครูจํานวน 79   

คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน  มีนักเรียนจํานวน 1,850 คน ในปน้ี ไดมีการดําเนินการสรางหองนํ้าจํานวน 10  

หอง จัดสรางซุมแมพระ ปูตัวหนอนบรเิวณสนามเครื่องเลนในระดับปฐมวัย และปรบัปรงุภูมิทัศนบรเิวณหนาโบสถ 
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 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โดยมี

บาทหลวงเสกสิฐ เลากิจเจริญ ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน  

85 คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน มีนักเรียนจํานวน 1,750 คน ในปน้ีไดมีการดําเนินการสรางหองนํ้าเพิ่มใน

ระดับอนุบาล สําหรับนักเรียนในการใชใหถูกสุขอนามัยในเด็กอนุบาล ในปน้ีไดสรางโดมแมพระไวหนาอาคาร

อนุบาล   

 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี     

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน  

89 คน บุคลากรสนับสนุน 15 คน มีนักเรียนจํานวน 1,631 คน ในปน้ีไดมีการกอสรางโดมหนาอาคารประถม  

กอสรางถนนคอนกรีตและวางทอระบายนํ้า ปรบัปรุงและซอมแซมหองนํ้าระดับประถม ทาสหีองวิทยาศาสตร

ระดับประถม ซอมแซมหองดนตรสีากล 

 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี     

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน  

84  คน   บุคลากรสนับสนุน  8  คน  มีนักเรียนจํานวน  1,616  คน  ในปน้ีเปดการเรียนการสอนภาษาจีน

และนําครูตางชาติชาวตะวันตกมาสอนองักฤษเสรมิ ไดมีการกอสรางปายวัดแมพระประจกัษเมืองลรูด  

กอสรางปอมยาม ปรับปรงุทอระบายนํ้าหลังอาคารประถม บูรณะโบสถประจําโรงเรียน 

 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี               

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน  

85 คน บุคลากรสนับสนุน 10 คน มีนักเรียนจํานวน 1,621 คน ในปน้ีไดจัดการเรียนการสอนโปรแกรม 

Intensive English Program และไดมีการจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับอนุบาล  ทาสีในหองเรียนและ

อาคารเรียนระดับประถม กอสรางสระวายนํ้า   

 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โดยมี                  

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน  

87 คน  บุคลากรสนับสนุน 9 คน มีนักเรียนจํานวน 1,669  คน ในปน้ีไดดําเนินการกอสราง หองอาบนํ้า

จํานวน 1 หอง หองสุขาแบบชักโครกจํานวน 2 หอง ที่ปสสาวะชายจํานวน 3 โถ ที่ลางหนาแปรงฟนจํานวน  

12 กอก กอสรางหลังคาและปูพื้นทางเดินดานหลงัอาคารอนุบาล  ปรบัปรุงและตกแตงหองสื่อการสอนเพือ่

เปนหองเรียน อ. 1/6 กอสรางหองเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 หอง 

ปรับปรงุพื้นดินดานหนาโรงเรียนติดกับกําแพงเพื่อใชจอดรถจักรยานยนต ผูปกครองและผูมาติดตอกับทาง

โรงเรียนปรบัถนนทางเขา-ออกโรงเรียนประตู 2 และ 3 เปลีย่นชุดมาน่ังหินดานขางโบสถ จํานวน  8 ชุด 

 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี 

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครจูํานวน 

87 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คน มีนักเรียนจํานวน 1,704 คน ในปน้ีไดดําเนินการปรับปรงุโรงอาหาร โดยทํา
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การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเปนเมทลัชีท ทําชองระบายลมดานบนสุดของหลังคา และทาสีโตะมาน่ังทาน

อาหาร กอสรางบานพกัคนงานบริเวณหลังสระวายนํ้า ประกอบดวย หองนอน 2 หอง, หองนํ้า 1 หอง และ

หองครัว 1 หอง เปลี่ยนกระเบือ้งพื้นหองจากที่ชํารุดหองเรียนมัธยม เทพื้นคอนกรีตทางเดินรมิกําแพงระดับ

อนุบาล เพือ่ใชเปนทางเดินเขาประตูโรงเรียน (ประตู 3) อยางปลอดภัย ติดต้ังทีวีเพิ่มเติมจํานวน 28 เครื่อง 

ติดพัดลมโคจรระดับมัธยม หองเรียนละ 2 ตัว ติดต้ังราวเหลก็บรเิวณอาคารเรียนอนุบาลและอาคารเรียน

ประถม 

 ปจจุบัน โรงเรียนดําเนินการสอนระดับช้ันปฐมวัย 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมี บาทหลวง

มงคล จันทรสุขสันต ดํารงตําแหนงผูลงนามแทนผูรบัใบอนุญาต-ผูจัดการ-ผูอํานวยการ มีครูจํานวน 87 คน 

บุคลากรสนับสนุน 9 คน มีนักเรียนจํานวน 1,726 คน ในปน้ีไดดําเนินการการกอสรางโดมบริเวณหนาอาคาร

เรียนมัธยม เปลี่ยนกระเบือ้งพื้นหองเรียนคอมพิวเตอรระดับมัธยมจากการชํารุด ทาสอีาคารเรียนระดับมัธยม 

ติดต้ังโทรทัศนหองเรียนคอมพิวเตอรระดับมัธยมและบรเิวณโรงอาหาร 

 

แผนท่ีโรงเรียน 
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โครงสรางการบริหาร (แผนภูมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุชนศึกษา แบงโครงสรางการบรหิารงานเปน 5 ดาน 

ไดแกดาน งานบริหารวิชาการ  กลุมงานบรหิารงบประมาณ  กลุมงานบริหารบุคคล  กลุมงานบรหิารทั่วไป  และ

กลุมงานจิตตาภิบาล 

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบกระบวนการ  PDCA                 

(เชน การพฒันาตามกระบวนการ PDCA, SBM ฯลฯ )
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  1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญาโรงเรียน 

 คุณธรรม  นําวิชา  พัฒนาสุข 

 วิสัยทัศน   

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปลูกฝง (มุงพัฒนา) ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสรางสุขภาวะและสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ใหผูเรยีนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและ
การทํางาน บูรณาการสูความเปนเลิศทางวิชาการ พัฒนาบคุลากร หลักสูตร และคุณภาพ
สถานศึกษาใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูภายใตระบบการบรหิารงานที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 พันธกิจ 

1. ผูเรียนใหมสีุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พงึ

ประสงค 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสงหาความรูดวยตนเอง มกีารคิดอยางเปน

ระบบและแกปญหาไดอยางมสีติ สมเหตุสมผล 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร รักการทํางาน และมี

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ใหปฏิบติังานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาสถานศึกษาใหมกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน จัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมผูเรียนภายใตการ

ประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง 

6. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

7. พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่

กําหนดข้ึน 

8. พัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสงูข้ึน 

  1.8 เอกลักษณ/อัตลักษณ 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางพระแมมาร ี
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เอกลักษณของสถานศึกษา 

 อนุชนไหวงาม  ตามแบบไทย 

2. ลักษณะผูรับใบอนุญาต 

❍ บุคคลธรรมดา 

   นิติบุคคล 

❍ หางหุนสวนจํากัด/บริษัท ❍ มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

❍ มูลนิธิในคริสตศาสนา  ❍ มูลนิธิในศาสนาอสิลาม 

❍ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................. 

3. ขอมูลสถานศึกษา 

 3.1 ที่ต้ัง   ❍ กทม.      ภูมิภาค 

 3.2 ประเภทโรงเรียนสามญัศึกษา 

    ทั่วไป 

   ❍ การกุศล 

    ❍ การกุศลทีส่ํานักพระราชวังเปนผูรบัใบอนุญาต ❍ การกุศลในพระบรมราชูปถัมภ 

    ❍ การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ❍ การศึกษาสงเคราะห 

    ❍ การกุศลสอนศาสนาอสิลามของมลูนิธิ  ❍ การศึกษาพิเศษ 

    ❍ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

 3.3 จุดเนน/โครงการพฒันาทางภาษา 

  ❍ ไมม ี

   มีจุดเนน/โครงการพฒันาทางภาษาคือ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ) 

  อังกฤษ  จีน      ❍ ญี่ปุน 

❍ อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................. 

3.4 จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนหองเรียน 

สามัญ โครงการ EP อื่นๆ IEP รวม 

เตรียมอนุบาล 1    

อนุบาล   9  4  

รวม 10  4 14 
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3.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลกัสูตร/โครงการและเพศ 

 

หลักสูตรโครงการ/

ระดับช้ัน 

จํานวนผูเรียน 

สามัญ โครงการ EP อื่นๆ IEP รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 18 17 - - - - 18 17 35 

อนุบาล 1 68 49 - - 19 21 87 70 157 

อนุบาล 2 56 55 - - 46 31 102 86 188 

อนุบาล 3 67 51 - - 18 21 85 72 157 

รวม 209 172 - - 83 73 292 245 537 

 

 

3.6 จํานวนผูเรียนที่มลีักษณะพิเศษ 

 

รายการ 
จํานวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเปนรอยละ 

1. ผูเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม.      

2. ผูเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ     

3. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  3 3 0.55 

3.1 ยากจน     

3.2 ดอยโอกาส       

3.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................     

4. ผูเรียนซํ้าชั้น  2 2 0.37 

5. ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ 5 ของเวลาเรียน (วัน)   

ตลอดปการศึกษา 

    

6. ผูเรียนลาออกกลางคัน     

7. ผูเรียนที่ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียน  68 68 12.66 

8. ผูเรียนที่อยูในภาวะเส่ียง   

(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส ฯลฯ) 

    

 

 3.7 จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 537 คน คิดเปนรอยละ 99.81 

 3.8 จํานวนนักเรียนทีจ่บหลกัสูตรจํานวน 156 คน   คิดเปนรอยละ 99.36 

 3.9 อัตราสวนคร ู: นักเรียน = 1 : 20
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4. ขอมูลบุคลากร 

 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามหนาที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ   

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 
อายุเฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

ในตําแหนง(เฉล่ีย) 

(ป) 
ชาย หญิง 

ตํ่ากวา 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกวา 

ป.ตรี 

ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ  1    1 50 10 

ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ        

ผูรับใบอนุญาตและผูอํานวยการ        

ผูจัดการและผูอํานวยการ        

ผูรับใบอนุญาต        

ผูจัดการ        

ผูอํานวยการ        

รองผูอํานวยการ        

ครู (บรรจุ) 1 18  19  45 17 

ครูพิเศษ/ครูผูชวย (ไมบรรจุ)  7 7   33 9 

ครูตางประเทศ  2  2  30 3 

พ่ีเลี้ยง        

บุคลากรทางการศึกษา        

นักการภารโรง  2 2   64 17 

คนขับรถ        

ยามรักษาความปลอดภัย        

อ่ืน ๆ (ระบุ.................................................)        

 จํานวนครูที่จบปฐมวัย 5 คน คิดเปนรอยละ 19.23  

จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 21 คน คิดเปนรอยละ 80.77 

5. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

อาคารเรียนจํานวน 1 หลัง   อาคารประกอบจํานวน 1 หลัง  

หองนํ้า 37 หลงั  สระวายนํ้า 1 สระ    

 สนามเด็กเลน 2 สนาม   สนาม อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

6. ขอมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว 4,909,146.28 งบเงินเดือน 5,051,316.00 

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 2,055,430.00 งบดําเนินการ 1,318,971.00 

เงินคาธรรมเนียมอื่น  4,447,250.00 งบอื่นๆ...................... 107,238.00 

เงินอุดหนุนรายการอื่น  -   
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7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1 อาชีพหลักของชุมชน  คือ 

❍ รับราชการ ❍ คาขาย  เกษตรกร 

❍ รับจาง ❍ อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

7.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ 

 พุทธ ❍ คริสต ❍ อิสลาม 

❍ ฮินดู ❍ ซิกข ❍ อื่น ๆ……………………….. 

7.3 อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ  คือ 

❍ รับราชการ ❍ คาขาย  เกษตรกร 

❍ รับจาง ❍ อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

7.4 ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ  คือ 

 พุทธ ❍ คริสต ❍ อิสลาม 

❍ ฮินดู ❍ ซิกข ❍ อื่น ๆ……………………….. 

7.5 รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว  250,000 บาทตอป 

 7.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ รําเหยย 

8. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน (สามารถระบุไดมากกวา 3 ขอ) 

 8.1 โอกาส /จุดแข็ง 

- ต้ังอยูใกลแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่ 

ทองเที่ยว  

- ต้ังอยูในเมือง อยูใกลสถานทีร่าชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ 

- ต้ังอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 

- ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

- สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 

- สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรื่น 

- ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน 

- มีวิทยากรในทองถ่ิน/ผูนําในทองถ่ินทีม่ีความรู 

- รวมมือกบัชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

- มีรถรบัสงระหวางโรงเรียนกบับาน 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 
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- สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณคร ู

- สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

- ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ที่ดีตอโรงเรียน 

- ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

- สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกจิดี ผูปกครองเอาใจใส 

- เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  

- มีความคลองตัวในการบรหิารจัดการ 

 8.2 ขอจํากัด/จุดออน 

- ต้ังอยูในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

- ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด 

- ขาดแคลนบุคลากร/คร/ูวุฒิทางการศึกษา 

- ขาดการนิเทศติดตามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

9. โครงสรางหลักสตูรสถานศึกษา  

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับปฐมวัย 1-3 

4 สาระการเรียนรู 

และ 6 กิจกรรม

หลัก/เสริมภาษา 

เว
ลา

เร
ียน

ตอ
วัน

 (น
าท

ี) 

เวลาเรียน(นาที/

สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

1.  กิจกรรมเคล่ือนไหว 

     และจังหวะ 

20 100 - 3,700 - 3,700 - 3,700 - 

2.  กิจกรรมเสริม 

     ประสบการณ 

30 150 - 5,550 - 5,550 - 5,550 - 

3.  กิจกรรมสรางสรรค 

     และเสร ี

50 250 - 9,250 - 9,250 - 9,250 - 

4.  กิจกรรมเกม 

     การศึกษา 

30 150 - 5,550 - 5,550 - 5,550 - 

5.  กิจกรรมกลางแจง 30 150 - 5,550 - 5,550 - 5,550 - 
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4 สาระการเรียนรู 

และ 6 กิจกรรม

หลัก/เสริมภาษา 

เว
ลา

เร
ียน

ตอ
วัน

 (น
าท

ี) 

เวลาเรียน(นาที/

สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

หน
วย

กา
รเ

รีย
น 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

6.  กิจกรรมเสริม 

     คอมพิวเตอร/ 

     ภาษาอังกฤษ 

40 200 - 7,400 - 7,400 - 7,400 - 

รวม (นาท)ี 200 1,000 - 37,000 - 37,000 - 37,000 - 

 

หมายเหตุ    โครงสรางหลักสูตรน้ีเปนโครงสรางกจิกรรมโดยรวม ขณะจัดกิจกรรมอาจมีการยืดหยุนตาม 

                 ความเหมาะสม (ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา 10) 

 

 

โครงสรางหลักสูตรสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนอนุชนศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับปฐมวัย 1 - 3 

4 สาระการเรียนรู  

เวลาเรียนตอป

(สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 
หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

สาระที่ 1  

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
5 - 750 - 750 - 750 - 

สาระที่ 2 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดลอมเด็ก 

14 - 2,100 - 2,100 - 2,100 - 

สาระที่ 3 

เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

รอบตัว 

6 - 1,800 - 1,800 - 1,800 - 

สาระที่ 4 

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ

รอบตัวเด็ก 

12 - 1,800 - 1,800 - 1,800 - 
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4 สาระการเรียนรู  

เวลาเรียนตอป

(สัปดาห) 

เวลาเรียนตอป 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 
หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

หนวย 

การเรียน 
เพ่ิมเติม 

เรื่องราวตามสาระที่เด็ก

อยากรู 
- 2 - 300 - 300 - 300 

รวมเวลาท้ังหมด (นาที) 37 2 5,550 300 5,550 300 5,550 300 

หมายเหตุ   ที่มา หลักสูตรสถานศึกษา 11 

10. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

10.1 หองปฏิบัติการมทีั้งหมด 2  หอง  ไดแก 

 หองคอมพิวเตอร 1  หอง  

 หองสื่อการเรียนการสอน 1 หอง  

10.3 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงานมีทัง้หมด.........................เครื่อง 

คอมพิวเตอร จํานวน  (เครื่อง) 

1.  ใชในการเรียนการสอน 39 

2.  ใชสืบคนขอมลูทางอินเทอรเน็ตได 2 

3.  ใชในการบรหิาร - 

 จํานวนนักเรียนที่สบืคนขอมลูทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน  

 เฉลี่ย – คนตอวันคิดเปนรอยละ - ของนักเรียนทั้งหมด 

 

10.4 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

- โบสถแมพระประจักษเมืองลรูด - หองสมุดโรงเรียน - โรงอาหารและโรงครัว 

- ระบบนิเวศนถํ้าแมพระ - เครื่องเลนสนาม - บอรดใหความรู 

- สระวายนํ้า - ตนไมบริเวณโรงเรียน 

10.5 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

- วันและชุมชนตะคร้ําเอน - โรงงานวุนเสน - สถานีตํารวจ/เทศบาล 

- โรงพยาบาลชุมชน - บิ๊กซีทาเรือ - แหลงพืชผลทางการเกษตร 

- ศูนยแพทยทาเรือ - ตลาดทาเรือ - อุตสาหกรรมชุมชน 
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10.6 ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครูและเด็ก

ในปการศึกษาทีร่ายงาน 

   1) คุณพนิดา นพรัตน   ใหความรูเรื่อง โดนัท 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 2)  คุณประจักษ กาญจนเวชกุล   ใหความรูเรือ่ง จกัรยาน 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 3)  คุณวันเพ็ญ ดีเรือง   ใหความรูเรื่อง สับปะรด 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 4)   คุณศันศนีย อินณวงศ ใหความรูเรื่อง ไสกรอก 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 5)   คุณสุชิน วันจิ๋ว ใหความรูเรื่อง มะนาว 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 6)   คุณนภัสนันท กาญจนประดิษฐ ใหความรูเรื่อง ช็อกโกแลต 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 7)   คุณชลธิชา วังวาร ี ใหความรูเรื่อง ขาว 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 8)   คุณยุพิน พรหมสวัสด์ิ ใหความรูเรื่อง เปยะหอม 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 9)   ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ใหความรูเรือ่ง กระตาย 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 10)  คุณธีรนนท อินทรคุมวงษ ใหความรูเรื่อง เครป 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 11)  ผจก. แม็คโคร สาขากาญจนบุร ี ใหความรูเรื่อง ปอูัด 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 12)  คุณสายสุนีย รักดี ใหความรูเรื่อง ผาบาติก 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 13)  คุณศศินา ลออุดม ใหความรูเรื่อง ผัก 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 14)   จอ. สุชาติ แคโอชา  ใหความรูเรื่อง การฝกตนใหมรีะเบียบ 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 15)  ดต. ไชยวัฒน โพธ์ิทอง ใหความรูเรื่อง สัญญาณจราจร 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 16)  นางกาญจนา อนันตติโกศล ใหความรูเรื่อง อุปกรณที่แพทยใชตรวจผูปวย 
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    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

 17)  นางสาวนิตยา ขันเพ็ชร (หมอแปว) ใหความรูเรื่อง โรค มือ เทา ปาก แกครูและผูปกครอง 

    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี จํานวน 1 ครั้ง/ป 

ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน/ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกคร/ู ผูเรียน  

ท่ี ประเภทความรู  จํานวนครั้ง 

1 การประกอบวิชาชีพ 2 

2 การเกษตร 3 

3 คหกรรม 7 

4 หัตถกรรม 1 

5 ศิลปะ/ดนตร ี  

6 กีฬา  

7 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี  

8 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  

9 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 

10 สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย 2 

11 สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร  

12 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน  

13 อื่น ๆ (..............................................................................)  

 

11. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 11.1 ผลงานดีเดน 

ครู 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกลุ ครูดีศรีสงัฆมณฑลราชบรุ ี ฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบรุ ี

นางเพ็ญณี รุงเชา ครูผูสอนดีเดน ฝายอบรมศึกษาสงัฆมณฑลราชบรุ ี

นางนพรัตน บญุเฟอง ครูผูสอนดีเดน ฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบรุ ี

นางสาวพรทิพย พิมพทรัพย ครูผูสอนดีเดน ฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบรุ ี

นางวรรณี พุทธาราม ครูดีของหนู ฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบรุ ี

นางสาวบุณยพร ภีมเดช ครูดีของหนู ฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบรุ ี

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกลุ 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวพรทิพย พิมพทรัพย 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางปราณี อุนโรจน 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางประทุม ศิรริักวงษา 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางปนทรัพย รักชาติ 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางนพรัตน บญุเฟอง 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางวรรณี พุทธาราม 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางเพ็ญณี รุงเชา 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางรัตนา พรศิรกิาญจน 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุกญัญา คะเชนชร 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธัญกมล บวรสืบบุญ 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสายสุนีย รักดี 100 ป ครูดีศรีเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ช. เอกภพ คูบุญประเสริฐ 

ด.ญ. ภัทรจาริน คะเชนชร 

ด.ญ. ศริญญา หวงหงษทอง 

ชนะเลิศ/ปนดินนํ้ามัน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุร ี

ด.ช. ศุภากร  รุงวิไลเจริญ เหรียญทอง/ว่ิงทางตรง สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. ปภาวรินทร  บุญจันทร เหรียญเงิน/ว่ิงทางตรง สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. ธนวิชญ  ศุภมงคล เหรียญทอง/ว่ิงทางตรง สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. อาณัติ  จันทรบุตร 

ด.ช. เหมันต  ภัทรสริิวรกลุ 

ด.ช. ดารกร  แมนเขียน 

ด.ช. กรกฤต  จงสมบรูณโภคา 

ด.ช. รัฐภูมิ  ศักด์ิสําเริงกุล 

เหรียญทองแดง/ว่ิงเก็บของ สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. เมธาสิทธ์ิ  โชควนากุล  

ด.ช. วรพงษ  ฉายย่ิงเช่ียว 

ด.ช. ฐิติวัทน  เจนเจรญิโภไคย 

ด.ช. จีรพัฒน  ใจรื่น 

ด.ช. วายุภักษ  หีบแกว 

ด.ญ. รัชนีย  คชสาร 

ด.ญ. ธิติมา  สิงหเล็ก 

เหรียญทอง/ว่ิงซกิแซก 8 เมตร สังฆมณฑลราชบรุ ี



18 
 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ. ณัฏฐณิชา  สมบูรณผล 

ด.ญ. ปณฑิตา  โอฬารฤทธ์ิกุล 

ด.ญ. นันทมนัส  เขียวลือ 

ด.ช. อภิชน  ดีคํา 

ด.ช. พงศพนิช  นิสัยตรง 

ด.ช. ชยพล  วันชะนะ 

ด.ช. วิศรุต  พัฒนพรอมสุข 

ด.ช. สุทธิรักษ  พุมดารา 

เหรียญเงิน/ว่ิงซกิแซก 10 เมตร สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. ปยเชษฐ  มีทรัพยมั่น เหรียญเงิน/ขวางลกูซอฟทบอล สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. ภูมิภัทร  รักคล้ํา เหรียญทองแดง/กระโดดไกลชาย สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. นันทิพัฒณ  ชมเชย 

ด.ช. ธีรภัทร  มุราชวงษ 

ด.ญ. ธัญญานุช  แซฉ่ัว 

ด.ญ. ปพิชญา  เฮงพระพรหม 

เหรียญทอง/โยนบอลลงตะกรา สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. พิมพลภัส หอมหวล เหรียญทอง/ตอเติมรปูภาพ 

จากรปูเรขาคณิต 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. เอกภพ คูบุญประเสริฐ 

ด.ญ. ภัทรจาริน คะเชนชร 

ด.ญ. ศริญญา หวงหงษทอง 

เหรียญทอง/ปนดินนํ้ามัน สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. ธัญญชยา อนพันธ 

ด.ญ. พนิดา วัชรามหาพงศ 

ด.ญ. พิชชาพร ภัคภัทรพงศ 

เหรียญทองแดง/การสรางภาพ

ดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. สรวิชญ วรรณประภาพ เหรียญทอง/คอมพิวเตอร

โปรแกรม Paint 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. อุไรพรรณ โอฬารฤทธ์ิกลุ 

ด.ญ. ศศิธัญญานันท มุกดาแสง

สวาง 

เหรียญเงิน/ตอบล็อก สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. วนิษฐา บันลือกลุวณิชย 

ด.ช. ศุภากร รุงวิไลเจริญ 

เหรียญทองแดง/ตอบลอ็ก สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. ธีรภัทร มุราชวงษ 

ด.ญ. ลลีนา อภิภูธาดา 

เหรียญเงิน/ตอบล็อก สังฆมณฑลราชบรุ ี
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ช. รัชชานนท ชะนะภัย 

ด.ญ. พิชญชญานิษฐ น่ิมนวล 

ด.ญ. ณัฐธีรา กระตายทอง 

เหรียญทอง/คําศัพทภาษาอังกฤษ 

(Vocabulary) 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. กัญญพัชร สระสม  เหรียญเงิน/เลาเรื่องจากภาพ  สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. ปยเชษฐ มีทรัพยมั่น 

ด.ญ. ฐิติมา สิงหเล็ก 

ด.ช. อินทัช ยางงาม 

เหรียญทอง/ตอจิ๊กซอ สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. รัชนีย คชสาร 

ด.ญ. ภัสราภรณ ปทุมธานี 

เหรียญทองแดง/รอยลกูปด สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. นภัสสร เชาวไทย 

ด.ญ. นัฐกานต บัวกลิ่น 

เหรียญเงิน/แบบรปู สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. กรวิชญ คลายสุวรรณ เหรียญเงิน/สนทนาภาษาอังกฤษ 

(Conversation) 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. พิมรดา พรมพมิาร เหรียญทอง/ระบายสีภาพ สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. ธัญสินี คุมครอง เหรียญเงิน/พูดภาษาอังกฤษ 

(Speech) 

สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ญ. คีตา วัฒโน 

ด.ญ. ณัฏฐนิชา สมบูรณผล 

ด.ช. ชนาธิป โอฬารฤทธ์ิกุล 

ด.ญ. รุงทิพย บุญแกว 

ด.ญ. ศศิพิมพ เรอืงฤทธ์ิ 

ด.ญ. วรรณภัสสร เสมทับ 

ด.ช. ชยพล วันชะนะ 

ด.ช. พงศพนิช นิสัยตรง 

ด.ช. อภิชน ดีคํา 

เหรียญทอง/กายบรหิาร สังฆมณฑลราชบรุ ี

ด.ช. เอกภพ คูบุญประเสริฐ 

ด.ญ. ภัทรจาริน คะเชนชร 

ด.ญ. ศริญญา หวงหงษทอง 

เหรียญทอง/ปนดินนํ้ามัน งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งที่ 67 สพป. กจ. 2 

ด.ญ. ธัญญชยา อนพันธ 

ด.ญ. พนิดา วัชรามหาพงศ 

ด.ญ. พิชชาพร ภัคภัทรพงศ 

เหรียญทองแดง/การสรางภาพ

ดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

งานศิลปหัตถกรรม 

ครั้งที่ 67 สพป. กจ. 2 
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 11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 

(จํานวน/ 

รอยละ) 

1. โครงการ Project Approach 

 

 

 

 

 

1.  สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางต้ังใจและรกั

การเรียนรู 

2.  มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทีเ่กิด

จากประสบการณเรียนรู 

3.  มีทักษะทางภาษาที่

เหมาะสมกับวัย 

4.  มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

5.  มีจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

ตัวบงช้ีที่ 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

รอยละ 85.00 

2. โครงการหนูนอยคนเกง 1.  พัฒนาเด็กใหมีความ

ราเรงิแจมใส มีความรูสึก

ที่ดีตอตนเอง 

2.  พัฒนาเด็กใหมีความ

มั่นใจและกลาแสดงออก 

3.  ควบคุมอารมณ

ตนเองไดสมวัย 

4.  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 

การเคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาติ 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

ตัวบงช้ีที่ 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

รอยละ 84.50 

3. โครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย 

1.  สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางต้ังใจและรกั

การเรียนรู 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 

4.1 

4.2 
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ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 

ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 

(จํานวน/ 

รอยละ) 

2.  มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทีเ่กิด

จากประสบการณการ

เรียนรู 

3.  มีทักษะทางภาษาที่

เหมาะสมกับวัย 

4.  มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

- สรุป 4.3 

4.4 

รอยละ 85.75 

4. โครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู 1.  สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางต้ังใจและรกั

การเรียนรู 

2.  มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทีเ่กิด

จากประสบการณการ

เรียนรู 

3.  มีทักษะทางภาษาที่

เหมาะสมกับวัย 

4.  มีจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

ตัวบงช้ีที่ 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

รอยละ 84.60 

5. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 1.  มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่ง 

สอนของพอแมครู 

อาจารย 

2.  ใหมีความซื่อสัตย

สุจริตชวยเหลือแบงปน 

3.  เลนและทํางานรวมกบั

ผูอื่น 

- ประชุมวางแผน 

- ดําเนินการตามแผน 

- ประเมิน 

- สรุป 

ตัวบงช้ีที่ 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

รอยละ 87.75 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปท่ีผานมา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย*  ใหบันทึกระดบัคุณภาพ เชน พอใช  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คาน้าํหนกั คะแนนที่ได 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ดาที่  1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน     

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 5 4.83 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 5 4.94 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 5 4.78 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 5 4.95 5 ดีเยี่ยม 
ดานที่ 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา     

มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

20 20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

20 20 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 20 19 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

5 4.80 5 ดีเยี่ยม 

ดานที่ 3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู     

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง

การเรียนรู 

5 5 5 ดีเยี่ยม 

ดานที่ 4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศกึษา     

มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน และ

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 ดีเยี่ยม 

ดานที่ 5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม     

มาตรฐานท่ี 11 การจัดกิจกรรมตามมนโยบายแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพใหสูงข้ึน 

5 5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม     

มาตรฐานที่ ………….      

 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good practice)  

 โครงการ Project Approach 



บทท่ี 2 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการเด็กมี

พัฒนาการดาน

รางกายสมวัย 

1. พัฒนาเด็กใหมีนํ้าหนัก

สวนสูงเปนไปตามเกณฑ 

2. มีทักษะในการ

เคลื่อนไหว 

3. มีสุขนิสยัในการดูแล

สุขภาพของตน 

4. หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสีย่ง

ตอโรค อุบัติเหต ุภยัและ

สิ่งเสพตดิ 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 มี

นํ้าหนักสวนสูงเปนไปตาม

เกณฑ มีทักษะในการ

เคลื่อนไหว มีสขุนิสัยในการ

ดูแลสขุภาพของตน รูจัก

หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสีย่งตอ

โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิง่เสพ

ติด 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

87.25 มีนํ้าหนักสวนสงู

เปนไปตามเกณฑ มีทักษะ

ในการเคลื่อนไหว มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพ

ของตน รูจักหลีกเลีย่ง

สภาวะท่ีเสีย่งตอโรค 

อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพ

ติด 

มฐ. 1 

ตัวบงชี้ท่ี 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการดานอารมณจิตใจและสังคมสมวัย 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการหนูนอย

คนเกง 

1. พัฒนาเด็กใหมีความรา

เริงแจมใส มีความรูสกึท่ีดี

ตอตนเอง 

2. พัฒนาเด็กใหมีความ

ม่ันใจและกลาแสดงออก 

3. ควบคุมอารมณตนเอง

ไดสมวัย 

4. ชื่นชมศลิปะ ดนตรี 

การเคลื่อนไหวและรัก

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 มี

ความราเริงแจมใส มี

ความรูสึกท่ีดตีอตนเอง มี

ความม่ันใจและกลา

แสดงออก ควบคุมอารมณ

ตนเองไดสมวัย ชื่นชมศลิปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและ

รักธรรมชาต ิ

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

84.50 มีความราเริง

แจมใส มีความรูสึกท่ีดตีอ

ตนเอง มีความม่ันใจและ

กลาแสดงออก ควบคุม

อารมณตนเองไดสมวัย ชื่น

ชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาต ิ

มฐ. 2 

ตัวบงชี้ท่ี 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
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ธรรมชาต ิ

โครงการรวม

พลังรักษความ

สะอาด 

1. ชื่นชมศลิปะ ดนตรี 

การเคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาต ิ

 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 มี

ความชื่นชมศลิปะ ดนตรี 

การเคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาต ิ

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

88.00 มีความชื่นชมศลิปะ 

ดนตรี การเคลื่อนไหวและ

รักธรรมชาต ิ

มฐ. 2 

ตัวบงชี้ท่ี 

2.2 

โครงการเด็กดีมี

คุณธรรม 

1. มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง 

สอนของพอแมครู 

อาจารย 

2. ใหมีความซ่ือสัตยสุจริต

ชวยเหลือแบงปน 

3. เลนและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 มี

วินัย มีความรับผดิชอบ เชื่อ

ฟงคําสั่งสอนของพอแมครู 

อาจารย มีความซ่ือสตัย

สุจริตชวยเหลือแบงปนกัน 

เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

87.75 มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง

สอนของพอแมครู 

อาจารย 

 มีความซ่ือสตัยสุจริต

ชวยเหลือแบงปนกัน เลน

และทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มฐ. 3 

ตัวบงชี้ท่ี 

3.1 

3.2 

3.3 

 

โครงการสบืสาน

วันสําคัญ 

1. ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนา

ท่ีตนนับถือ 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 

ประพฤติตนตามวัฒนธรรม

ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

84.00 ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนา

ท่ีตนนับถือ 

มฐ. 3 

ตัวบงชี้ท่ี 

3.4 

 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการสานฝน

เด็กไทยใฝรู 

1. สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู 

2. มีความคดิรวบยอด

เก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณการ

เรียนรู 

3. มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย 

4. มีจินตนาการและ

ความคดิสรางสรรค 

 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 

สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู มีความคดิรวบ

ยอดเก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณการเรียนรู 

มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย มี

จินตนาการและความคดิ

สรางสรรค 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

84.60 สนใจเรียนรูสิ่ง

รอบตัว ซักถามอยางตัง้ใจ

และรักการเรียนรู มี

ความคดิรวบยอดเก่ียวกับ

สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มี

ทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย มี

จินตนาการและความคดิ

สรางสรรค 

มฐ. 4 

ตัวบงชี้ท่ี 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 



25 
 

 
 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการบาน

นักวิทยาศาสตร

นอย 

1. สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู 

2. มีความคดิรวบยอด

เก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณการ

เรียนรู 

3. มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย 

4. มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 

สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู มีความคดิรวบ

ยอดเก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณการเรียนรู 

มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

85.75 สนใจเรียนรูสิ่ง

รอบตัว ซักถามอยางตัง้ใจ

และรักการเรียนรู มี

ความคดิรวบยอดเก่ียวกับ

สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มี

ทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย มีทักษะ

ทางกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

มฐ. 4 

ตัวบงชี้ท่ี 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

โครงการ 

Project 

Approach 

1. สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู 

2. มีความคดิรวบยอด

เก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณเรียนรู 

3. มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย 

4. มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

5. มีจินตนาการและ

ความคดิสรางสรรค  

- เด็กปฐมวัยรอยละ 83 

สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว 

ซักถามอยางตัง้ใจและรัก

การเรียนรู มีความคดิรวบ

ยอดเก่ียวกับสิง่ตาง ๆ ท่ีเกิด

จากประสบการณเรียนรู มี

ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม

กับวัย มีทักษะทาง

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มีจินตนาการ

และความคิดสรางสรรค 

- เด็กปฐมวัยรอยละ 

85.00 สนใจเรียนรูสิ่ง

รอบตัว ซักถามอยางตัง้ใจ

และรักการเรียนรู มี

ความคดิรวบยอดเก่ียวกับ

สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

ประสบการณเรียนรู มี

ทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย มีทักษะ

ทางกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มีจินตนาการ

และความคิดสรางสรรค 

มฐ. 4 

ตัวบงชี้ท่ี 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
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 กลยุทธที่ 4 พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง ครู ชุมชนใหปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการวัดและ

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก 

1. ครูใชเคร่ืองมือการวัด

และประเมิน 

พัฒนาการของเด็กอยาง

หลากหลาย และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของ

เด็กแกผูปกครอง 

2. ครูจัดทําสารนิทัศนและ

นํามาไตรตรองเพ่ือใช

ประโยชนในการพัฒนา

เด็ก 

- ครูปฐมวัยรอยละ 83 ใช

เคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก

อยางหลากหลาย และสรุป

รายงานผลพัฒนาการของ

เด็กแกผูปกครอง จัดทําสาร

นิทัศนและนํามาไตรตรอง

เพ่ือใชประโยชนในการ

พัฒนาเด็ก 

- ครูปฐมวัยรอยละ 84.50 

ใชเคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินพัฒนาการของ

เด็กอยางหลากหลาย และ

สรุปรายงานผลพัฒนาการ

ของเด็กแกผูปกครอง 

จัดทําสารนิทัศนและนํามา

ไตรตรองเพ่ือใชประโยชน

ในการพัฒนาเด็ก 

มฐ. 5 

ตัวบงชี้ท่ี 

5.5 

5.10 

 

โครงการครูดีมี

ประสิทธิภาพ 

1. ครูเขาใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัด

ประสบการณ 

2. ครูจัดทําแผนการจัด

ประสบการณท่ีสอดคลอง

กับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ี

หลากหลายสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวาง

บุคคล 

3. ครูบริหารจัดการชั้น

เรียนท่ีสรางวินัย 

เชิงบวก 

4. ครูวิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูท่ีตน

- ครูปฐมวัยรอยละ 83 มี

ความเขาใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาตขิอง

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัด

ประสบการณ มีการจัดทํา

แผนการจัดประสบการณท่ี

สอดคลองกับหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัยและ

สามารถจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบคุคล มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัย 

เชิงบวก จัดทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี

ตนรับผิดชอบ และใชผลมา

ปรับปรุงการ 

- ครูปฐมวัยรอยละ 90.76 

มีความเขาใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัด

ประสบการณ มีการจัดทํา

แผนการจัดประสบการณท่ี

สอดคลองกับหลักสตูร

การศึกษาปฐมวัยและ

สามารถจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับความ

แตกตางระหวางบคุคล มี

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ท่ีสรางวินัย 

เชิงบวก จัดทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี

ตนรับผิดชอบ และใชผล

มฐ. 5 

ตัวบงชี้ท่ี 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

รับผิดชอบ และใชผลใน

การปรับการ 

จัดประสบการณ 

5. ครูจัดสิง่แวดลอมใหเกิด

การเรียนรูไดตลอดเวลา 

6. ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ

เด็กและผูปกครอง 

7. ครูมีวุฒิและความรู

ความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัย 

จัดประสบการณ มีการจัด

สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู

ไดตลอดเวลา อีกท้ังมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและ

ผูปกครอง มีวุฒคิวามรู

ความสามารถในดาน

การศกึษาปฐมวัย 

มาปรับปรุงการ 

จัดประสบการณ มีการจัด

สิ่งแวดลอมใหเกิดการ

เรียนรูไดตลอดเวลา อีกท้ัง

มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก

และผูปกครอง มีวุฒิ

ความรูความสามารถใน

ดานการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ

ผูบริหารดีมี

ประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหารเขาใจปรัชญา

และหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน 

ภาวะผูนํา และความคิด

ริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเดก็

ปฐมวัย 

3. ผูบริหารใชหลักการ

บริหารแบบมีสวน 

รวมและใชขอมูลการ

ประเมินผล หรือการวิจัย

เปนฐานคดิท้ังดานวิชาการ

และการจัดการ 

4. ผูบริหารสามารถบริหาร

จัดการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

5. ผูบริหารสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีประสทิธิภาพ 

6. ผูบริหารใหคําแนะนํา 

- ผูบริหารรอยละ 100 

เขาใจปรัชญาและหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มี

วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคดิริเร่ิมท่ีเนนการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช

หลักการบริหารแบบมีสวน 

รวมและใชขอมูลการ

ประเมินผล หรือการวิจัย

เปนฐานคดิท้ังดานวิชาการ

และการจัดการ สามารถ

บริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพ และเต็มเวลา เด็ก 

ผูปกครอง และชุมชนพึง

- ผูบริหารรอยละ 100 

เขาใจปรัชญาและหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มี

วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคดิริเร่ิมท่ีเนนการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช

หลักการบริหารแบบมีสวน 

รวมและใชขอมูลการ

ประเมินผล หรือการวิจัย

เปนฐานคดิท้ังดานวิชาการ

และการจัดการ สามารถ

บริหารจัดการศึกษาให

บรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ ให

คําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการ

จัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพ และเต็มเวลา 

มฐ. 6 

ตัวบงชี้ท่ี 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

คําปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใสการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพ และ

เต็มเวลา 

7. เด็ก ผูปกครอง และ

ชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

พอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 

เด็ก ผูปกครอง และชุมชน

พึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 

โครงการสาน

สัมพันธ

แลกเปลีย่นการ

เรียนรู 

1. เด็ก ผูปกครองและ

ชุมชน พึงพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

2. มีการแลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของ 

- เด็ก ผูปกครองและชุมชน 

มีความพอใจผลการบริหาร

จัดการศึกษาปฐมวัย และ

สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของ  

- เด็ก ผูปกครองและ

ชุมชน มีความพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย และสงเสริมใหมี

การแลกเปลีย่นเรียนรู

รวมกันภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และ

องคกรท่ีเก่ียวของ ใน

ระดับดีมาก 

มฐ. 6,9 

ตัวบงชี้ท่ี 

6.7 

9.2 

โครงการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือ

การเรียนรู 

1. มีหลักสตูรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

และนําไปสูการปฏิบตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบและกลไกใหผูมี

สวนรวมทุกฝายตระหนัก

และเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

3. จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความตระหนักรูและความ

เขาใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

4. สรางการมีสวนรวมและ

- มีหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา และ

นําไปสูการปฏิบตัิไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีระบบและ

กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย

ตระหนักและเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย มีการจัด

กิจกรรมเสริมสรางความ

ตระหนักรูและความเขาใจ

หลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย สรางการมีสวนรวม

และแสวงหาความรวมมือ

กับผูปกครอง ชุมชน และ

- มีหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

และนําไปสูการปฏิบตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ มี

ระบบและกลไกใหผูมีสวน

รวมทุกฝายตระหนักและ

เขาใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความตระหนักรู

และความเขาใจหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย สราง

การมีสวนรวมและแสวงหา

ความรวมมือกับผูปกครอง 

มฐ. 5,7 

ตัวบงชี้ท่ี 

5.4 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

แสวงหาความรวมมือกับ

ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถิ่น 

5. จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน 

ทองถิ่น และจัดสิง่อํานวย

ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน  

ชุมชน และทองถิ่น และ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบ

ดาน อยูในระดับดีมาก 

 กลยุทธที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ของเด็กอยางรอบดาน ชัดเจน จัดสภาพแวดลอม เพือ่สงเสรมิเด็กภายใตการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือ

การเรียนรู 

1. มีหลักสตูรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

และนําไปสูการปฏิบตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบและกลไกใหผูมี

สวนรวมทุกฝายตระหนัก

และเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

3. จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความตระหนักรูและความ

เขาใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

4. สรางการมีสวนรวมและ

แสวงหาความรวมมือกับ

ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถิ่น 

5. จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

- มีหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา และ

นําไปสูการปฏิบตัิไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีระบบและ

กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย

ตระหนักและเขาใจการจัด

การศึกษาปฐมวัย มีการจัด

กิจกรรมเสริมสรางความ

ตระหนักรูและความเขาใจ

หลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย สรางการมีสวนรวม

และแสวงหาความรวมมือ

กับผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถิ่น และจัดสิง่อํานวย

ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน  

- มีหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

และนําไปสูการปฏิบตัิได

อยางมีประสิทธิภาพ มี

ระบบและกลไกใหผูมีสวน

รวมทุกฝายตระหนักและ

เขาใจการจัดการศึกษา

ปฐมวัย มีการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความตระหนักรู

และความเขาใจหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัย สราง

การมีสวนรวมและแสวงหา

ความรวมมือกับผูปกครอง 

ชุมชน และทองถิ่น และ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบ

ดาน อยูในระดับดีมาก 

มฐ. 5,7 

ตัวบงชี้ท่ี 

5.4 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

อยางรอบดาน 

โครงการนิทาน

เสริม

ประสบการณกับ

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

1. นโยบายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

2. รักการเรียนรู มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู 

3. รักการอานและรูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

4.  จัดทําขอมูลหลักฐาน

อยางเปนระบบ 

- สถานศึกษาสนับสนุน

นโยบายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาใหเด็กปฐมวัย รัก

การเรียนรู มีทักษะในการ

แสวงหาความรู รักการอาน

และรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน โดยมีการจัดทํา

เก็บขอมูลหลักฐานไวอยาง

เปนระบบ  

- สถานศึกษาสนับสนุน

นโยบายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาใหเด็กปฐมวัย 

รักการเรียนรู มีทักษะใน

การแสวงหาความรู รักการ

อานและรูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน โดยมีการ

จัดทําเก็บขอมูลหลักฐาน

ไวอยางเปนระบบ ใน

ระดับดีเยี่ยม 

มฐ. 7 

ตัวบงชี้ท่ี 

7.2 

7.3 

 

โครงการประกัน

คุณภาพภายใน 

1. กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา 

2. จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3. จัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

4. ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน

คุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

5. นําผลการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและ

- สถานศึกษามีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา จัดทําและ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาท่ี

มุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา มี

การจัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใชในการ

บริหารจัดการ ตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนินงานคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

และนําผลการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง และมีการ

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมิน

- สถานศึกษามีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา 

จัดทําและดําเนินการตาม

แผนพัฒนาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา มีการ

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ

และใชในการบริหาร

จัดการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการ

ดําเนินงานคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา และนํา

ผลการประเมินคุณภาพท้ัง

ภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

และมีการจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการ

มฐ. 8 

ตัวบงชี้ท่ี 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

ภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

6. จัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

คุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับดีมาก 

โครงการจัดหา

ซ้ือ

โสตทัศนูปกรณ

และครุภัณฑ

สนับสนุน

การศึกษา 

1. จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน 

 

- โรงเรียนจัดสิง่อํานวย

ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก

อยางรอบดาน 

- โรงเรียนจัดสิง่อํานวย

ความสะดวกเพ่ือพัฒนา

เด็กอยางรอบดาน ระดับดี

เยี่ยม 

มฐ. 7 

ตัวบงชี้ท่ี 

7.5 

 กลยุทธที่ 6 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสงัคมแหงการเรียนรู 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการสาน

สัมพันธ

แลกเปลีย่นการ

เรียนรู 

1. เด็ก ผูปกครองและ

ชุมชน พึงพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

2. มีการแลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของ 

- เด็ก ผูปกครองและชุมชน 

มีความพอใจผลการบริหาร

จัดการศึกษาปฐมวัย และ

สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ี

เก่ียวของ  

- เด็ก ผูปกครองและ

ชุมชน มีความพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัย และสงเสริมใหมี

การแลกเปลีย่นเรียนรู

รวมกันภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และ

องคกรท่ีเก่ียวของ ใน

ระดับดีมาก 

มฐ. 6,9 

ตัวบงชี้ท่ี 

6.7 

9.2 

โครงการกบนอก

กะลา 

1. เปนแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก

และบุคลากรใน

- โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

เด็กและบคุลากรใน

- โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

เด็กและบคุลากรใน

มฐ. 9 

ตัวบงชี้ท่ี 

9.1 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา ดีมาก 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ  จุดเนนของการศึกษา

ปฐมวัย 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเรจ็ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการ

สงเสริมอัต

ลักษณของ

สถานศึกษา 

1. สงเสริมใหเด็กมีความรู

ท่ีดี ราเริง แจมใส มีความ

ม่ันใจ กลาแสดงออก 

และควบคุมตนเอง

เหมาะสม 

2. ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทย เลนและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3. เด็กมีพัฒนาการตามวัย 

รักการเรียนรู ปฏบิัตติน

ตามวัย กลาพูด กลาถาม

สิ่งท่ีสงสยั 

4. จัดการศึกษาตาม

ปรัชญา วิสยัทัศน จุดเนน

ของการศึกษาปฐมวัย 

5. เด็กมีคุณธรรมตาม

แบบอยางพระแม 

มารีย 

- เด็กปฐมวัยมีความรู ราเริง

แจมใส มีความม่ันใจ กลา

แสดงออก และควบคุม

ตนเองเหมาะสม ประพฤติ

ตนตามวัฒนธรรมไทย เลน

และทํางานรวมกับผูอ่ืน มี

คุณธรรมตามอัตลักษณของ

โรงเรียน คือ คุณธรรมตาม

แบบอยางพระแม 

มารีย 

- เด็กปฐมวัยมีความรู รา

เริงแจมใส มีความม่ันใจ 

กลาแสดงออก และ

ควบคุมตนเองเหมาะสม 

ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทย เลนและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน มี

คุณธรรมตามอัตลักษณ

ของโรงเรียน คือ คุณธรรม

ตามแบบอยางพระแม 

มารีย ระดบัดีเยีย่ม 

มฐ. 10 

ตัวบงชี้ท่ี 

10.1 

10.2 

 

โครงการสงเสริม

เอกลักษณของ

โรงเรียน 

1. สงเสริมเอกลักษณของ

โรงเรียนในเร่ืองมารยาท

ในลักษณะตาง ๆ 

2. นักเรียนรูจักและเขาใจ

ในการปฏิบัตตินตาม

- เด็กปฐมวัยมีเอกลักษณ

ของโรงเรียนในเร่ืองมารยาท

ในลักษณะตาง ๆ รูจักการ

ไหวอยางเหมาะสม เห็น

คุณคาและความสาํคญัของ

- เด็กปฐมวัยมีเอกลักษณ

ของโรงเรียนในเร่ือง

มารยาทในลักษณะตาง ๆ 

รูจักการไหวอยาง

เหมาะสม เห็นคุณคาและ

มฐ. 10 

ตัวบงชี้ท่ี 

10.1 

10.2 
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โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเรจ็ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

มารยาทไดอยางถูกตอง 

3. ปลูกฝง มารยาทใน

การไหว สืบทอด

วัฒนธรรมการไหวของ

ไทยในโอกาสตาง ๆ และ

ปฏิบตัิไดอยางถูกตอง 

4. นักเรียนเห็นคุณคา

และความสาํคญัในการ

ไหวของไทยในลักษณะ

ตาง ๆ 

การไหวทําความเคารพ ความสําคัญของการไหว

ทําความเคารพ ระดับดี

มาก 

 กลยุทธที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ  จุดเนนของการศึกษา 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการสนาม

เด็กเลน St. 

Mary มารดา

พิทักษ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยท่ีจัดขึ้น

เดนชัดตอบสนองนโยบาย

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

2. การดาํเนินโครงการ

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนระบบ

ตามวงจรคุณภาพ 

3. เปนแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก

และบุคลากรใน

สถานศึกษา 

4. มีพ้ืนท่ีสนามเด็กเลน

และมีเคร่ืองเลนสนามท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย

สําหรับเด็ก 

- โรงเรียนสนับสนุน

ตอบสนองนโยบายตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา ดําเนินการ

จัดแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

โดยเด็ก ครู พอ แม 

ผูปกครอง และผูเก่ียวของมี

ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

- โรงเรียนสนับสนุน

ตอบสนองนโยบายตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา 

ดําเนินการจัดแหลงเรียนรู

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

เด็ก โดยเด็ก ครู พอ แม 

ผูปกครอง และผูเก่ียวของ

มีความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน ระดับดีเยี่ยม 

มฐ. 11 

ตัวบงชี้ท่ี 

11.1 

11.2 
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หมายเหตุ  รายงานใหครบทกุกลยุทธ 
 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

 

โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี) 

โครงการสนาม

เด็กเลน St. 

Mary มารดา

พิทักษ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัยท่ีจัดขึ้น

เดนชัดตอบสนองนโยบาย

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

2. การดาํเนินโครงการ

กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนระบบ

ตามวงจรคุณภาพ 

3. เปนแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก

และบุคลากรใน

สถานศึกษา 

4. มีพ้ืนท่ีสนามเด็กเลน

และมีเคร่ืองเลนสนามท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย

สําหรับเด็ก 

- โรงเรียนสนับสนุน

ตอบสนองนโยบายตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา ดําเนินการ

จัดแหลงเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

โดยเด็ก ครู พอ แม 

ผูปกครอง และผูเก่ียวของมี

ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

- โรงเรียนสนับสนุน

ตอบสนองนโยบายตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา 

ดําเนินการจัดแหลงเรียนรู

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ

เด็ก โดยเด็ก ครู พอ แม 

ผูปกครอง และผูเก่ียวของ

มีความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน ระดับดีเยี่ยม 

มฐ. 11 

ตัวบงชี้ท่ี 

11.1 

11.2 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  

ตัวบงช้ี 
จํานวน นร. 

ที่อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จํานวน 

นร.ทั้งหมด 
รอยละที่

ได 
คานํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

1.1 มีนํ้าหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

464 502 91.93 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 498 502 99.53 1.5 1.49 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 501 502 99.80 1.5 1.50 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเล่ียงตอสภาวะที่เส่ียงตอโรค

อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  

499 502 99.71 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1   97.74 5 4.91 5 ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 

 - บันทึกการเจริญเติบโตดานรางกาย 

 - ตรวจสุขภาพนักเรียน 

 - กิจกรรมสุขภาพอนามัย 

 - กิจกรรมอนุชนเกมส 

 - บันทึกพัฒนาการของนักเรียน 

 - กิจกรรมปฐมวัยเอ็กเซอรไซด 

 - บันทึกขอตกลง 

 - กิจกรรมรูรอดปลอดภัย 

 - กิจกรรมอภิบาลนักเรียน 

 - กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายเจรญิเติบโตตามวัย  โดยมีนํ้าหนัก

สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีทักษะการเคลือ่นไหวรางกายตามวัย 

สามารถดูแลรักษาสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลกีเลียงตอภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพ

ติด โดยมีการจัดโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ เพื่อพฒันารางกายตามวัย เชน มีการตรวจสุขภาพ บันทึกพฒันาการ 
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กิจกรรมปฐมวัยเอ็กซเซอรไซด กจิกรรมอภิบาลนักเรียน กจิกรรมชวยเหลือนักเรียน กจิกรรมรูรอดปลอดภัย 

เปนตน 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน

รางกายสมวัย สงผลใหเด็กมีรางกายเติบโตสมวัย  มีนํ้าหนัก/สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข  มีทักษะการเคลื่อนไหว  สามารถดูแลสุขภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หลีกเลี่ยง

ภาวะที่เสี่ยงตอโรคและสิ่งเสพติด  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมุงสงเสริมใหเด็กพัฒนาการดานรางกายสมวัยมากย่ิงข้ึน 

วิธีการพัฒนาตอ   กิจกรรมรูรอดปลอดภัย กิจกรรมชวยเหลือนักเรียน กจิกรรมสุขอนามัย กจิกรรม

ปฐมวัยเอก็ซเซอรไซด กิจกรรมอภิบาลนักเรียน เพื่อใหเด็กมพีัฒนาการดานรางกายสมวัย 
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มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

ตัวบงช้ี 
จํานวน นร. 

ที่อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จํานวน 

นร.ทั้งหมด 
รอยละที่

ได 
คานํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

2.1ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 496 502 98.74 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 497 502 99.47 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 500 502 99.59 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 

และรักธรรมชาติ 

500 502 99.62 1 1.99 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2   99.36 4 4.97 5 ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเด็กโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู และจดัเด็กโดยจัดกิจกรรม

การเรียนรู ดังน้ี โครงการหนูนอยคนเกง กิจกรรมอนุบาลอารทติส กจิกรรมปฐมวัยไทยหรรษา โดยมีกิจกรรม

การรองเพลง การแขงขันเลานิทานประกอบสื่อ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอจิก๊ซอว กิจกรรมฉีกตัด

ปะกระดาษ กิจกรรมการปนดินนํ้ามัน กิจกรรมการวาดภาพจากคอมพิวเตอร กจิกรรมตอเติมรูปภาพให

สมบรูณ กิจกรรมแขงขันคําศัพทภาษาอังกฤษ (Vocabulary) กิจกรรมการแขงขันแบบรูป (Pattern) กิจกรรม

คนเกงนอกโรงเรียน 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัย สงเสรมิและพฒันาเด็กใหมีพฒันาการดาน

อารมณและจิตใจจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูประจําวันและจัดทําโครงการหนูนอยคนเกงข้ึน โดยมีกจิกรรมที่

สงเสริมใหเด็กมีความราเริงแจมใส สนุกสนาน มีความรูสึกทีดี่ตอตนเองเชน กิจกรรมการประกวดรองเพลง 

แดนเซอร สงเสริมใหมีความมั่นใจกลาแสดงออก มีกิจกรรมแขงขันเลานิทาน การวาดภาพระบายสี การปนดิน

นํ้ามันการตอเติมภาพ ซึ่งกจิกรรมตาง ๆ เหลาน้ีชวยทําใหเด็กรูจกัที่จะควบคุมอารมณตนเองไดตามวัยและยังมี

กิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษ การวาดภาพจากคอมพิวเตอร การตอบล็อกสรางสรรค การเลนการละเลนไทยตาง 

ๆ ที่ชวยสงเสรมิและพัฒนาเด็กใหรูจักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหวและรักธรรมชาตินอกจากน้ัน 

โรงเรียนยังสงเสรมิใหเด็กที่มีความสามารถเกิดความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออกมากข้ึนโดยจัดสงออกไป

แขงขันทักษะตาง ๆ ที่ไดเรียนรูภายนอก 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดกจิกรรมการเรียนรูจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม

และพัฒนาเด็กสงผลใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุชนศึกษา มีความราเรงิแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความ

มั่นใจ กลาแสดงออกรูจักควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย มีความช่ืนชมศิลปะ ดนตรี เคลือ่นไหวและ

รักธรรมชาติไดอยางเหมาะสมตามวัย 
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 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนทีจ่ะดําเนินการพฒันาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสงเสรมิและพัฒนาเด็กใหรูจกัควบคุมอารมณตนเองรูจกัรักธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและเห็นความสําคัญของธรรมชาติรอบตัวมากข้ึนโดยใหมีการประเมินผลพฒันาการอยางตอเน่ือง
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มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

ตัวบงช้ี 
จํานวน นร. 

ที่อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จํานวน 

นร.ทั้งหมด 
รอยละที่

ได 
คานํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําส่ังสอนของ

พอแม ครูอาจารย 

492 502 99.53 2 1.99 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน 498 502 99.24 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 502 502 100 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ 

501 502 99.80 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3   99.64 5 4.98 5 ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

 - กิจกรรมสารวัตรนอย 

 - กิจกรรมหนูนอยรักระเบียบ 

 - กิจกรรมงามอยางไทย 

 - บันทึกมารยาทงาม 

 - บันทึกขอตกลง 

 - กิจกรรมเด็กดีศรีอนุชน 

  - บันทึกเด็กเก็บของไดสงคืนคร ู

 - กิจกรรมหนูนอยนักออมทรพัย 

 - บันทึกหนูนอยนักออมทรัพย 

 - กิจกรรมนิทานคุณธรรม 

 - กิจกรรมอนุชนเกมส 

 - กิจกรรมลอยกระทง 

 - กิจกรรมเขาพรรษา 

 - กิจกรรมครสิตมาส 

 - กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

 - กิจกรรมวันแม 

 - กิจกรรมวันไหวคร ู

 - บันทึกพัฒนาการนักเรียน 
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 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมุงเนนการสรางลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย โดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอ

แม ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกบัผูอื่นได และ

ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและผูตามที่ดี โดยยึดหลัก

ประชาธิปไตย 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู/จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม

ใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฒันาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย สงผลใหผูเรียนมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู ผูปกครอง แสดงความซื่อสัตย สจุริต มีนํ้าใจ ชวยเหลือ แบงปน 

เลนและทํางานรวมกบัผูอื่นได และประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ สงเสริมใหมภีาวะ

ผูนําและผูตามที่ดี ตามแบบหลักประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมุงเนนสงเสริมใหมลีักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีพฒันาการดานอารมณ จิตใจ สังคม สมวัย ใหมากย่ิงข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

ตัวบงช้ี 
จํานวน นร. 

ที่อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จํานวน 

นร.ทั้งหมด 
รอยละที่

ได 
คานํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

4.1 สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว ซักถามอยาง

ตั้งใจ และรักการเรียนรู 

497 502 99.09 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตางๆ ที่

เกิดจากประสบการณการเรียนรู 

497 502 99.01 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 498 502 99.31 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

499 502 99.42 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 500 502 99.62 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4   99.29 5 4.96 5 ดีเย่ียม 

 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเด็กโดยจัดการเรียนรูตาม

โครงการ/กจิกรรม โครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู กจิกรรมอาชีพในฝน กิจกรรมปฐมวัยใฝรู กจิกรรมบัณฑิตนอย 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย กจิกรรมวิทยาศาสตร กจิกรรมคณิตศาสตร โครงการ Project Approach 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพฒันาการดาน

สติปญญาตามโครงการสานฝนเด็กไทยใฝรู และโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ซึง่จะชวยใหเด็กมีความคิด

รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รูจักซักถามและหาคําตอบดวยตนเอง ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เบื้องตน การเรียนรูตามโครงการ Project Approach จะชวยใหเกิดการพฒันาดาน

สติปญญาอยางหลากหลาย และยังสงเสริมใหเด็กไดมจีินตนาการและความคิดสรางสรรคมีความรูสึกที่ดีตอ

อาชีพสุจริตอีกดวย 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดโครงการกจิกรรมการเรียนรู ทีห่ลากหลายเพื่อสงเสริมและพฒันาเด็กให

สนใจเรียนรูสิง่รอบตัว ซักถามอยางต้ังใจและรกัการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ตาง ๆ ทีเ่กิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มีทกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกับวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ตลอดจนมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีวางแผนในการจัดกจิกรรมการเรียนรูทีเ่นนทักษะและ

พัฒนาขบวนการคิดวิเคราะหกับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีการติดตามการ

จัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง
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ดานที่  2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   

มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบงช้ี 
จํานวน ครู 

ที่อยูในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จํานวน ครู

ทั้งหมด 
รอยละที่

ได 
คานํ้าหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ

นํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิง

บวก 
19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใชเคร่ืองมือการวัดและประเมิน

พัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย และ

สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก

ผูปกครอง 

19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตน

รับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัด

ประสบการณ 

19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได

ตลอดเวลา 
19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน

การศึกษาปฐมวัย 
19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรอง

เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 
19 19 100 2 2 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 19 19 100 20 20 5 ดีเย่ียม 
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รองรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 งานบุคคลไดจัดทําโครงการครูดีมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู มีการพัฒนา

หลักสูตร สื่อสรางสรรค นิเทศการจัดกิจกรรม ตารางบันทึกการสงแผนการจัดประสบการณ ตารางบันทึกการ

สงพัฒนาการ 4 ดาน โครงการรวมพลังรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมหองเรียนสะอาด โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

หนูนอยรกัระเบียบ โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก โครงการกบนอกกะลา โครงการเด็กมี

พัฒนาการ โครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบสํารวจวุฒิครรูะดับปฐมวัย 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาไดจัดทําโครงการที่สงเสริมครูใหปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  โดย

ไดจัดทําโครงการครูดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดสนับสนุนและจัดใหครูเขารบัการอบรมถึงระบบการทํางานเปนทีม 

การอบรมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ แบบบรูณาการ เพื่อ

นํามาใชกับการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหกบัเด็ก อยางเหมาะสมตามวัยและสัมพันธกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ดานการบริหารจัดการช้ันเรียนทีส่รางวินัยเชิงเชิงบวก มีการจัดทํากจิกรรมนิเทศการจัดกจิกรรมครู 

กิจกรรมการจัดทําสื่อนวัตกรรม  เพื่อใชในการจัดกจิกรรมมกีารจัดทําโครงการวัดและประเมนิผลพัฒนาการ 

จัดทําวิจัยเพื่อพฒันาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก จัดทํากจิกรรมหองเรียนสะอาดและเพื่อใหครูไดมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง จงึไดจัดทําโครงการสานสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมชวยเหลือนักเรยีนและ

มีการจัดสํารวจความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัยของครูทุก ๆ ป  โดยอยูในความควบคุมดูแลของ

ผูบริหาร 

 2. ผลการพัฒนา จากการที่ไดจัดทําโครงการและกจิกรรมทีห่ลากหลาย มกีารอบรมครูดานตาง ๆ 

แลวครูสามารถจัดทําหนวยการเรียนรูการจัดประสบการณและการจัดกจิกรรมประจําวัน การจัดทําแผนการ

จัดประสบการณ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก จนเปนที่ยอมรับของเด็ก ผูปกครองและ

ชุมชน จนมีผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับ ดีเย่ียม 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนเตรียมวางแผนทีจ่ะดําเนินการพัฒนาครูในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของครูในการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพและ

บรรลเุปาหมายของหลกัสูตร โดยจัดสงครเูขารบัการอบรมในการใชภาษาสื่อสารเพื่อรองรบัการเรียนรูแบบ

ประชาคมอาเซียน 
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มาตรฐานท่ี 6  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได คานํ้าหนัก 
คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่

เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช

ขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน

วิชาการและการจัดการ 

5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 
5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา 

5 3 3 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร

จัดการศึกษาปฐมวัย 
5 2 2 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 5 ดีเย่ียม 
 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โรงเรียนไดดําเนินการพฒันาโดยจัดกิจกรรมเชิดชู ผูนําดีมีคุณธรรมและกิจกรรมสงเสริมการบริหาร

และจัดการศึกษา เพื่อใหผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

 1. วิธีการพัฒนา จัดทําโครงการผูบรหิารดีมีประสทิธิภาพ โดยมีกิจกรรม เชิดชูผูนําดีมีคุณธรรมและ

กิจกรรมสงเสริมการบรหิารและการจัดการศึกษา 

 2. ผลการพัฒนา ผูบริหารมีความรูความเขาใจ ปรัชญา แนวคิด หลักการและจดหมายของการจัด

การศึกษาปฐมวัยบรหิารงานแบบมีสวนรวมและนําขอมลูมาปรับมองคุณภาพในการศึกษา บริหารงานใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนา สงเสรมิและพัฒนาบุคลากร ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสการจัด

การศึกษา เต็มศักยภาพเต็มเวลา เปนที่พอใจของ เด็ก ผูปกครองและชุมชน 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาผูบรหิารเพื่อยกระดับความสามารถในการ

จัดการบรหิารการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเปนระบบ 
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มาตรฐานท่ี  7  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได คานํ้าหนัก 
คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ

นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4 4 3.44 4 ดีมาก 

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนัก

และเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4 4 3.52 4 ดีมาก 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4 4 3.52 4 ดีมาก 

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับ

ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น 
4 4 3.36 4 ดีมาก 

7.5 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบ

ดาน 
4 4 3.60 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 17.44 4 ดีมาก 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู 

 - กิจกรรมสือ่สรางสรรคนวัตกรรมล้ําสมัย 

 - กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมคร ู

 - กิจกรรมสงเสรมิความเขาใจหลักการจัดการศึกษา 

 - กิจกรรมสํารวจและแสวงหาความรวมมอืกับชุมชน 

 - แบบประเมินผลการใชแผนการจัดประสบการณ 

 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 

 - ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 

 - แผนปฏิบัติการประจําป 

 - กิจกรรมจัดหาซื้อโสตทัศนูปกรณและครุภัณฑสนับสนุนการศึกษา 

 - กิจกรรมคลีนิคตรวจซอมบํารงุ 

 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษามีแนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กใหมี

รางกาย อารมณ จิตใจ สงัคมและสติปญญาที่เหมาะสมวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลโดย

มีการจัดปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา ติดตามประเมินผลเพือ่พัฒนาคุณภาพของหลกัสูตรที่ใช 

จัดทําแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจําป มกีารจดัต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาและสํารวจความ
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คิดเห็นเกีย่วกับความเขาใจหลกัสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยให

ผูปกครอง ชุมชนเขามามสีวนรวมเชน กิจกรรมเสริมประสบการณและมีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กหรือ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหคณะกรรมการและผูปกครองไดรับทราบทุก ๆ ภาคเรียน มีการทํากจิกรรมที่ให

ผูปกครองมีสวนรวมหลาย ๆ กิจกรรมเชน กิจกรรมวันพอ วันแม วันปฐมนิเทศผูปกครอง วันสําคัญทางศาสนา 

เชน ทําบุญวันเขาพรรษา กิจกรรมสงความสุขวันครสิตมาส/ปใหม เปนกจิกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและ

เขาใจการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกบัผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินและโรงเรียนยังไดจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ เพื่อพฒันาเด็กอยางรอบดานเชน จัดใหมีมุมประสบการณในการเรียนรูในหองเรียนมี

อุปกรณของเลนของใช ทั้งสวนตัวและสวนรวมอยางเพียงพอ มีการเช็ดทําความสะอาด ฆาเช้ือโรคเปนประจํา 

มีมุมหนังสือนิทานเพียงพอ เหมาะสมกับวัย ภายนอกหองเรยีนจัดใหมเีครื่องเลนทีเ่หมาะสม ปลอดภัย มสีนาม

ที่เหมาะกบัพัฒนาดานรางกายและการเคลื่อนไหว จัดใหมีพืน้ที่สําหรับทําความสะอาดรางกาย พรอมอุปกรณ

ที่จําเปนสําหรบัเด็ก และยังจดัใหมตูีนาสามญัประจําหองเรยีนเพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตน 

 2. ผลการพัฒนา จากแนวทางการจัดการศึกษาทําใหโรงเรยีนมีหลกีสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นําสูการ

ปฏิบัติและมีระบบกลไกใหผูมสีวนรวมทุกฝายตระหนักรูและเขาใจถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

โดยมีกิจกรรมการสรางความสัมพันธการมีสวนรวมกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน แลวโรงเรียนยังมสีิ่ง

อํานวยความสะดวกที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ใน

ระดับดีมาก 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนการจัดกจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษาใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและเทคโนโลยียุคปจจบุันเพื่อจะไดจัด

กิจกรรมใหเหมาะสมกับการพฒันาเด็กในสังคมปจจุบันใหมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได คานํ้าหนัก 
คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1 1 0.85 4 ดีมาก 

8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

1 1 0.87 4 ดีมาก 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการ 
1 1 0.85 4 ดีมาก 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
0.5 0.5 0.42 4 ดีมาก 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก       

ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
0.5 0.5 0.43 4 ดีมาก 

8.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน 

คุณภาพภายใน                                            
1 1 0.85 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 4.27 4 ดีมาก 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการการประกันคุณภาพภายใน 

 - รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําป 

 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 - แผนปฏิบัติงานประจําป 

  - ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป 

 - รายงานสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวงโดยมกีารจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจําปซึ่งมโีครงสรางระบบการบรหิารของโรงเรียนชัดเจน มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของ

สถานศึกษาซึ่งมีคุณลักษณะที่พึง่ประสงคตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาครบถวน มีเอกสารมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย มีการจัดทําโครงการ การประกันคุณภาพภายในเพื่อจัดทําเอกสาร จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบ ปจจบุันมีการประเมินผลการดําเนินงานภายใน รายงานผลตอคณะกรรมการสถานศึกษาและมี

การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป 
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 2. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ/กจิกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาชวยให

สถานศึกษามีขอมูลการดําเนินงานเปนระบบ เหมาะสม และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 ในระดับดี

มาก 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรดําเนินการพัฒนาและปรับปรงุระบบการประกันคุณภาพภายใน

ใหมีความทันสมัยมากข้ึน
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ดานที่  3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  

มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได 
คา

นํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา 
4 2.5 2.10 4 ดีมาก 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เก่ียวของ 
4 2.5 2.11 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 4.21 4 ดีมาก 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการกบนอกกะลา โครงการสานสมัพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง กิจกรรม

เครือขายผูปกครอง กิจกรรมจัดบอรดขาวสาร กจิกรรมสรางสัมพันธสูชุมชน กิจกรรมวารสารรายป โครงการ 

Project Approach  แจงกิจกรรมประจําเดือน กิจกรรมอาชีพในฝน 

 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีข้ันตอนการดําเนินงานสรางสงเสริม ชวยเหลือสนับสนุนใหมีกระบวนการ

ที่เกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอแม ผูปกครอง เกิดการเรียนรูโดยผานกจิกรรม สื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ แหลงเรียนรู มีการถายทอดความรูแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันทั่วบุคลาการในสถานศึกษา ชุมชน พอ

แมผูปกครองและผูมสีวนเกีย่วของ 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการและกจิกรรมที่หลากหลาย มกีารให ชุมชน พอแมผูปกครอง

มาถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอแม ผูปกครอง ไดรับ

ความรูจากกจิกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศแหลงเรียนรู 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนจะตองพัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู และมีการใหชุมชน พอแม 

ผูปกครองและนักเรียน มาคนควาหาความรูไดภายในโรงเรียนไดแก การใชหองสมุดของโรงเรียน ติดต้ัง

สัญญาณ WIFI ใหกับเด็กผูปกครองเขามาใชไดภายในโรงเรยีน (สัญญาณ WIFI มาไมถึงบรเิวณอาคารปฐมวัย) 

ควรมีการอบรมใหความรูกับผูปกครองในเรื่องทีม่ีสาระสําคัญที่มปีระโยชนตอเด็กและผูปกครองชุมชน 
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ดานที่  4  มาตรฐานดานอตัลกัษณของสถานศกึษา  

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได 
คา

นํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กบรรลุ 

ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนน 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 3 2.53 5 ดีเย่ียม 

10.2  ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 4 2 1.68 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  5 4.21 4 ดีมาก 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 - กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 

 - กิจกรรมถวายเกียรติแดแมพระ 

 - กิจกรรมรวมพิธีกรรมทางศาสนา 

 - บริจาคสิง่ของผูดอยโอกาส 

 - กิจกรรมวจนพิธีกรรมปดปการศึกษา 

 - กิจกรรมฉลองโบสถแมพระประจักรเมอืงลูรดโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 - โครงการสงเสริมเอกลกัษณ 

 1. วิธีการพัฒนา โรงเรียนอนุชนศึกษาระดับปฐมวัยมีการสงเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสรมิอัตลกัษณ

สถานศึกษา ตามหลักของพระครสิตธรรม ประเพณีไทยเพื่อเปนคุณธรรมในการกําหนดทิศทางการเรียนรู 

ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน นํ้าใจสูสังคม พัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู สามารถนํา

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 2. ผลการพัฒนา ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง นําความรูที่

ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกบัวัย มีความสัมพันธที่ดีกับผูอืน่ เด็ก ๆ มีความเช่ือความรัก ความ

ไวใจ ในสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ตนนับถือ มีความเช่ือวาเปนเด็กดีพระจะรกัและคุมครอง มีคุณธรรม จริยธรรมตอตนเอง

และผูอื่น 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรกําหนดและการจัดการวางแผนเปาหมายการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย การจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายใหเหมาะสมกับวัยและจัดแหลงเรียนรูใหเด็กไดรวมกจิกรรมอยางทั่วถึง
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ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

มาตรฐานท่ี 11  การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

ตัวบงช้ี ระดับที่ได 
คา

นํ้าหนัก 

คะแนนที่

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

11.1จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 

ตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4 3 2.40 4 ดีมาก 

11.2ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 4 2 1.60 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  5 4.00 4 ดีมาก 

รองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

 โครงการสนามเด็กเลน St. Mary มารดาพิทักษ 

 - จัดหาสนามเด็กเลน ชุดใหญ ชุดเล็ก 

 - จัดหาสนามหญาเทียมปูพื้นสนาม 

 1. วิธีการพัฒนา สงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยการ

กําหนดแนวทางพฒันา รวมกันช้ีแนะปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบาย เพื่อพัฒนาและสงเสรมิการจัด

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยสถานศึกษา พอ แม ผูปกครอง ชุมชน และ

สังคมมสีวนรวมในการกําหนดมาตรการการสงเสรมิและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาใหการรับรอง 

 2. ผลการพัฒนา จากการจัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การแกปญหาในการเลน มีนํ้าใจ แบงปน มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับ ดีมาก 

 3. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนพัฒนาเด็กใหมพีัฒนาการสมวัย รักการเรียนรู มีทักษะในการเคลื่น

ไหว มีความคลองแคลว วองไว มีนํ้าใจแบงปน ราเรงิ แจมใส 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา 2560 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ําหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 20   

มาตรฐานที่ 1เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  5 4.91 5 

มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 5 4.97 5 

มาตรฐานที่ 3เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 5 4.99 5 

มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 5 4.96 5 

ดานท่ี 2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   65   

มาตรฐานที่  5ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิด 

ประสิทธิพล 
20 20 5 

มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผล 
20 20 5 

มาตรฐานที ่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20 17.44 4 

มาตรฐานที่  8สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
5 4.27 4 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรยีนรู  5   

มาตรฐานที่ 9สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา 

เปนสังคมแหงการเรียนรู 
5 4.21 4 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   5   

มาตรฐานที่ 10 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5 4.21 4 

ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5   

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู 

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสงูข้ึน 
5 4 4 

คะแนนรวม 100 93.96 5 
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4. ผลการจัดประสบการณตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่ 1 

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็กที่

ประเมิน 

จํานวน(รอยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 157 157 - - 

2 . ดานอารมณ-จิตใจ 
157 155 1 1 

3. ดานสังคม 
157 155 1 1 

4. ดานสติปญญา 
157 155 - 2 

 ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่ 2 

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็กที่

ประเมิน 

จํานวน(รอยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 188 188 - - 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 
188 187 - 1 

3. ดานสังคม 
188 187 - 1 

4. ดานสติปญญา 
188 188 - - 

 ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่ 3 

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็กที่

ประเมิน 

จํานวน(รอยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 157 156 1 - 

2. ดานอารมณ-จิตใจ 157 157 - - 

3. ดานสังคม 157 157 - - 

4. ดานสติปญญา 157 156 - 1 

 

(ใหนําเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 



บทท่ี 3 

สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเดนของสถานศึกษา(ในแตละดานสามารถเขียนไดมากกวา 3 ขอ) 

 

ดานครู 

 1) ครูมีความเขาใจปรัชญา หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และนํามาใชในการจัดประสบการณ 

 2) จัดทําแผนการจัดประสบการณทีส่อดคลองกบัหลักสูตรและสามารถจัดประสบการณที่หลากหลาย 

 3) รูจักใชสือ่ในการจัดประสบการณและจัดสิง่แวดลอมใหเหมาะสมกับการเรยีนรูของเด็ก 

 4) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง 

 

ดานผูบริหาร 

 1) ผูบรหิารมีความรู ความเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) มีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนพฒันาเด็กปฐมวัย 

 3) ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมลูการประเมนิผล 

 4) สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 5) ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกครูทัง้ดานวิชาการและดานอื่น ๆ 

 

ดานผูเรียน 

 1) เด็กมีพฒันาการดานรางกาย นํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขนิสัยที่ดีเหมาะสมกับวัย 

 2) เด็กมีพฒันาการดานอารมณ จติใจ ราเริงแจมใส มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก มีความช่ืนชม 

 ศิลปะ  

 3) ดนตรี การเคลือ่นไหวและรักธรรมชาติเหมาะสมกบัวัย 

 4) เด็กมีวินัย เช่ือฟงคําสัง่สอนของพอแม ครู มีความซื่อสัตยสุจริต เลนและทํางานกับผูอื่นไดเหมาะสม  

 5) สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว รูจักซักถาม มีทักษะทางภาษาเหมาะสมวัย มีจินตนาการและความคิด

สรางสรรค 

 

ดานสถานศึกษา 

 1) มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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 2) มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยในการพัฒนา การจัดการเรียนรูใหกับเด็กอยางรอบดาน 

 3) มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพฒันา แผนปฎิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปอยาง 

 ตอเน่ือง 

 4) เปนแหลงเรียนรูเพือ่พัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
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2. จุดควรพัฒนา (ในแตละดานสามารถเขียนไดมากกวา 3 ขอ) 

 

ดานครู 

 1) พัฒนาวิธีการจัดประสบการณเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ 

 2) พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการจัดการเรียนรู 

 3) พัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณในรูปแบบ STEM หรอืวิทยาศาสตร 

 4) พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลพฒันาการตามสภาพจรงิของเด็กอยางหลากหลาย 

 

ดานผูบริหาร 

 1) เปดโอกาสใหผูปกครองหรือเครือขายไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพือ่ใหเกิดความรวมมอืและ 

 พัฒนามากข้ึน 

 

ดานผูเรียน 

 1) พัฒนาและสงเสริมทกัษะดานกระบวนการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมเีหตุผล 

 2) พัฒนาลักษณะนิสัยของการมจีิตอาสาและรูจักควบคุมอารมณของตนเองตามวัย 

 3) สงเสรมิใหเกิดนิสัยรักการอาน เห็นคุณคาของการอาน รกักันเรียนรู แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองดวย 

 ตนเอง 

 4) พัฒนาความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบสวนตัวและสวนรวม 

 

ดานสถานศึกษา 

 1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษา ชุมชนและองคกรทีเ่กี่ยวของไมมากนัก 
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3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต (ในแตละดานสามารถเขียนไดมากกวา 3 ขอ) 

 

ดานครู 

 1) จัดใหครูไดเขารบัการอบรมพฒันาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูใหทันสมัยเหมาะสมกับยุคปจจบุัน  

 2) จัดใหครูไดฝกใชเทคโนโลยีเปนสือ่มาชวยในกระบวนการจัดประสบการณหรอืกิจกรรม 

 3) จัดใหครูได รับการอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณในรูปแบบ STEM 

 4) จัดใหครูไดเขารบัการอบรมพฒันาวิธีการวัดและประเมินผลพฒันาการตามสภาพจรงิของเด็ก 

 

ดานผูบริหาร 

 1) เปดโอกาสใหผูปกครองหรือเครือขายไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพือ่ใหเกิดความรวมมอืและ 

 พัฒนามากข้ึน 

 

ดานผูเรียน 

 1) จัดโครงการ/กจิกรรมสงเสริมและพฒันาเด็กใหมีนิสัยรกัการอาน เห็นคุณคาของการอาน รกัการเรียนรู  

 แสวงหาความรูดวยตนเอง 

 2) จัดกิจกรรมสงเสรมิและพัฒนาเด็กใหรูจกัควบคุมอารมณตนเอง รวมถึงใหรูจักมจีิตอาสาเหมาะกบัวัย  

 3) จัดกิจกรรมที่มุงเนนการพฒันาลกัษณะนิสัยทีม่ีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

 4) จัดกิจกรรมสงเสรมิใหเด็กมีทกัษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมเีหตุผล  

 

ดานสถานศึกษา 

 1) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถานศึกษา ชุมชนและองคกรทีเ่กี่ยวของ 



58 
 

 
 

4.   ความตองการความชวยเหลือ 

(สามารถเขียนไดมากกวา 3 ขอ และใหระบุในแตละขอวาตองการความชวยเหลือจากหนวยงานใด) 

 

ดานครู 

 1) ตองการใหโรงเรียนจัดใหครูไดเขารบัการอบรม ศึกษาดูงานดานวิชาการและดานอื่น ๆ บาง  

 2) ตองการให สพป.กจ.2 จัดอบรมครเูพื่อเพิ่มหรอืพัฒนาวิธีการจัดประสบการณเรียนรูทีส่งเสริมทกัษะ 

 ดานการคิดเปนระบบ คิดแบบมเีหตุผลเพือ่นําไปใชกับเด็ก ๆ 

 

ดานผูบริหาร 

 - 

 

ดานผูเรียน 

 - 

 

ดานสถานศึกษา 

 1) ใหเจาหนาที่เทศบาล ศูนยแพทยเขามาใหความรูเกี่ยวกบัการปองกันโรคติดตอตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

 ตอเน่ือง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 -   ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน แยกชาย-หญิง ระดับปฐมวัย 

- แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามหนาที่ เพศ ระดับปฐมวัย 

- แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 -  นวัตกรรมหรอืตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good practice) การเรียนรูรูปแบบ Project  

  Approach 

 

 

  

 



 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 โรงเรียนอนุชนศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 26 , 27 

และ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุม

ตัวบงช้ี คือ กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสรมิ ซึ่งสรปุผลการประเมิน

โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังน้ี 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน: ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) น้ําหนกั 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 31.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.87 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  

              และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 

                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา  

                มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ 

                ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.37 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ป) ประเภทโรงเรียน 

               ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.37 คะแนน 

               มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

               ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 

               มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี ้

               ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน      

 

 ใช    ไมใช 

 ใช    ไมใช 

 ใช    ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ป) 



 

 
 

               สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเดน 

1.  เด็กมีพฒันาการดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสงัคมสมวัยและมีความพรอมศึกษาตอใน

ข้ันตอนตอไป เน่ืองจากครจูัดประสบการณและกจิกรรมทีส่งเสริมพัฒนาการไดดี 

2.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังสถานศึกษา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางพระแมมารี สถานศึกษามีผลการ

พัฒนาตามจดุเนนและจุดเดนที่ทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาไดแก “ความปลอดภัย 

ใสใจ ดูแล” และมีผลการดําเนินโครงการพเิศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา กําหนดให

โครงการอนามัยโรงเรียนเปนโครงการพเิศษ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อแกไขปญหา

สุขภาพอนามัยเสนผมใหแกเด็ก 

3.  สถานศึกษามีประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา มีผลการสงเสรมิพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อพฒันาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน รวมทั้งสงเสรมิ

ความสัมพันธทางบวกใหกบัเด็กครอบครัว 

5.  สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ 14 

มาตรฐาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ สพฐ. โดยมีการดําเนินการภายใตการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนทั้งจากหนวยงานตนสงักัด บุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการอํานวยการ 

ผูปกครองและชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การมสีวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน ดานการบรหิารงบประมาณ 

2. การจัดประสบการณเรียนรูที่หลากหลาย 

3. การจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการและสงเสรมิพัฒนาการของเด็ก 

4. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนสวนหน่ึงของงานประจํายังไมเดนชัด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

 1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 เด็กควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมประสบการณดานการอาน โดยครูจัดมุมหนังสอืในหองเรียน

ดึงดูดความสนใจเด็ก ควรจัดหาหนังภาพนิทานที่มีคําและประโยคสั้น ๆ หรือนําหนังสือนิทานที่เด็กคุนเคยจาก

การเลานิทานของครู จัดหาอุปกรณทีส่รางแรงจูงใจและบรรยากาศในการอาน เชน เบาะรองน่ังทีเ่พียงพอกับ

จํานวนเด็กที่ใชบริการ และสมุดเซ็นยืมหนังสอืกลบับาน เปนตน 



 

 
 

 2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรสนับสนุนใหคณะกรรมการโรงเรียนมสีวนรวมในการใหความเห็น ใหขอเสนอแนะใน

การออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  

 3. ดานการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1. ครูควรจัดประสบการณเรียนรูทีห่ลากหลายเพือ่ใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ

เลือกประสบการณเรียนรูทีเ่หมาะสมกับความสนใจ ประสบการณ ความตองการ ความสามารถและวิธีการ

เรียนรูของเด็ก 

 2. ครูควรจัดสภาพแวดลอมที่ตอบสนองความตองการสงเสรมิพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก จัด

พื้นที่การเรียนรูและเลือกวัสดุ อปุกรณที่สัมพันธกับเน้ือหาและพฒันาการของเด็กทุกดาน เพื่อกระตุนใหเด็ก

สํารวจ ทดลอง คนพบ และเกิดการเรียนรู 

 4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมาก แตก็ควรดําเนินการประเมินคุณภาพภายในใหเปนสวน

หน่ึงของงานประจํา โดยประเมินการดําเนินงานจากขอมูลทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานเช่ือมโยงใหเห็นถึงปจจัยที่

สงผลตอคุณภาพที่แทจรงิ รวมทัง้ประมวลผลขอมลูการดําเนินงานใหครอบคลมุงานทุกกลุมงาน เพือ่สะดวกใน

การนําขอมลูมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง



 

 
 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนอนุชนศึกษา 

ที่   24/2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 

โรงเรียนอนุชนศึกษา  ประจําปการศึกษา  2560 
 

  

เพื่อใหการดําเนินการงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดและเปนไปตามระบบและกระบวนการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงขอแตงตั ้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุชนศึกษา  มีรายนามและหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1.  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําป 

 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน 

 นางศิริพร ภูแสนสะอาด หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการประถม  กรรมการ 

 นายเอกราช สมบูรณ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการมัธยม  กรรมการ  

 นางสาววิลาวรรณ ฉัตรนิมิต หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน   กรรมการ 

 นางสุพรรณา สัจจเสนีย หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

นางนุจรี พันจริต หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 

นางรินดา อ๊ึงพานิช หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล   กรรมการ 

นางสาววิรตี พานแสงทอง หัวหนางานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 

 นายเจษฎา พูลสุวรรณ หัวหนางานสัมพันธชุมชน   กรรมการ 

นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว หัวหนางานอาคารสถานที่   กรรมการ 

นางประทุม ศิริรักวงษา หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางสาวสายสุนีย รักดี หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย กรรมการ 

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางรัตนา พรศิริกาญจน หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางศิริรัตน เจริญชัย หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปราณี อุนโรจน หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปนทรัพย รักชาติ หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาที ่

1. จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับระบบการ

บริหารงานโรงเรียนและกฎกระทรวง 

2. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษา 

3. กํากับติดตามและประเมินผลใหมีการดําเนินงานตามขั้นตอน  กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4. ใหขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ผลจากการดําเนินงานติดตาม  

ตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

 
 

 

1.1  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 ผูรับผิดชอบนางสาวพรทิพย  บุตรดี 

มาตรฐานที่  2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

 ผูรับผิดชอบนางสาวสุกัญญา  คะเชนชร 

มาตรฐานที่  3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

 ผูรับผิดชอบนางสาวธัญกมล  บวรสืบบุญ 

มาตรฐานที่  4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

 ผูรับผิดชอบนางวรรณี  พุทธราราม, นางนพรัตน  บุญเฟอง 

มาตรฐานที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบนางเพ็ญณี  รุงเชา, นางสาวพิมพนิภา  กฤติธนาเดช 

มาตรฐานที่  6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบนางแสงหลา  อัศวบัญญัติกุล 

มาตรฐานที่  7 แนวการจัดการศึกษา 

 ผูรับผิดชอบนางประทุม  ศิริรักวงษา 

มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ผูรับผิดชอบนางประทุม  ศิริรักวงษา 

มาตรฐานที ่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม 

 ผูรับผิดชอบ   นางปราณี  อุนโรจน 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

 ผูรับผิดชอบ   นางรัตนา  พรศิริกาญจน 

มาตรฐานที่  11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

 ผูรับผิดชอบนางวรรณี  พุทธาราม, นางสาวพูนรัตน  สวัสด ี

 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผูเรียน 

 ผูรับผิดชอบนางวันทนี  พฤกษธาราธิกูล, นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ, นางสาววนิดา  สายมี,นางสาวอุษา  

บุญทอง, นางขนิษฐา  สมบูรณ,นางสาวนันทนา ยศอินทร, นางกาญจนา  เพ็ชรแกวนางสาวสุภาพร  

เกียรติอมรเวช, นางสาวอรอุมา  ใจฉ่ํา, นางสุนิสา  สมรูป, นางสาวสมใจ  แซล้ิม,นางเพียงใจ  มงคล,นาง

รัตนาพร  วงษสนิท, นางสาวบุญชวย  สูนทกิจ,นางเสาวดี โพธ์ิงาม,นายพัทพงษ  เทียนทอง, นางสาว

ศันสนีย  มงคลมะไฟ ,นางสาวเสาวลักษณ  ทวีวัฒน,นางสาวจุฑามาศอุนใจ, นางสาวรุงอรุณ  อุนใจ, นาง

ธัญญานีศิริรัตน, นางหทัยชนก  ผองใส, นางสาวกัลยาวีร  อัครโชติธนินท 

 

 

 

 



 

 
 

 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูรับผิดชอบ  นางสาวภัทรวดี  สารสุวรรณ, นางสายพิณ  อินทปทม, นางสาวมาริษาใจขาน 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ผูรับผิดชอบ   นางอังสณา  ตันอราม, นางสาวสุพาภรณ มีกุศล, นางสุรีรัตน  พึ่งพิน, นางวัชรี อรุณทอง

นางเฉลียว  อัครรุงเรืองกิจ,นางสาวสิริกันยา  ภูธงทอง, นางสาววิภาภรณ มูลชมภู, นางพรทิพยชื่นแสง

นางอรพิน เพ็ชรนอย, นางสาวนันทิยา  ทองเครือ, นางสาวกรรณรส  วันเพ็ญ,                                 

นางสาวธารารัตน  เสริมสุข 

มาตรฐานที่  4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ผูรับผิดชอบ   นางนภาลัย  มนตคลํ้า 

มาตรฐานที่  5 การจัดการศึกษาคาทอลิก 

 ผูรับผิดชอบ   นางจิญาภร  ขันทวี, นางสาวศรุตยา  เอกวรรณัง, นางสาวอชิรญาณ  พวงเขียว 

มีหนาที่ 

1. ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาชาติหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ 

2. นําเสนอผลการวิเคราะหใหคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบและ

ประกาศใชเปนมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.2  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน 

นางศิริพร ภูแสนสะอาด หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการประถม  กรรมการ 

นายเอกราช สมบูรณ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ   กรรมการ  

 นางสาววิลาวรรณ ฉัตรนิมิต หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน กรรมการ 

นางสุพรรณา สัจจเสนีย หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

นางนุจร ี พันจริต หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 

นางรินดา อ๊ึงพานิช หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล   กรรมการ 

นางสาววิรต ี พานแสงทอง หัวหนางานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 

นายเจษฎา พูลสุวรรณ หัวหนางานสัมพันธชุมชน   กรรมการ 

นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว หัวหนางานอาคารสถานที ่   กรรมการ 

นางประทุม ศิริรักวงษา หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางสาวสายสุนีย รักดี หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย กรรมการ 

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางรัตนา พรศิริกาญจน หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางศิริรัตน เจริญชัย หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปราณี อุนโรจน หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปนทรัพย รักชาต ิ หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ 

 



 

 
 

 
 

มีหนาที่ 

1. ติดตามตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพการศึกษาตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

2. จัดทําขอมูลสารสนเทศการติดตามตรวจสอบ  ทบทวน  คุณภาพการศึกษา 

3. เสนอแนะแนวทางการใชขอมูลเพื่อการประเมินและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการจัดการใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 

1.3  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 

บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ประธาน 

นางศิริพร ภูแสนสะอาด หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการประถม  กรรมการ 

นายเอกราช สมบูรณ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ   กรรมการ  

 นางสาววิลาวรรณ ฉัตรนิมิต หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน กรรมการ 

นางสุพรรณา สัจจเสนีย หัวหนากลุมงานบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 

นางนุจร ี พันจริต หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/งานกิจการนักเรียน   กรรมการ 

นางรินดา อ๊ึงพานิช หัวหนากลุมงานจิตตาภิบาล   กรรมการ 

นางสาววิรต ี พานแสงทอง หัวหนางานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 

นายเจษฎา พูลสุวรรณ หัวหนางานสัมพันธชุมชน   กรรมการ 

นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว หัวหนางานอาคารสถานที ่   กรรมการ 

นางประทุม ศิริรักวงษา หัวหนางานวิชาการระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางสาวสายสุนีย รักดี หัวหนางานงบประมาณ/ธุรการ/ทะเบียนระดับปฐมวัย กรรมการ 

นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล หัวหนางานบุคคลระดับปฐมวัย   กรรมการ 

นางรัตนา พรศิริกาญจน หัวหนางานจิตตาภิบาลระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางศิริรัตน เจริญชัย หัวหนางานกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปราณี อุนโรจน หัวหนางานสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางปนทรัพย รักชาต ิ หัวหนางานอาคารสถานที่ระดับปฐมวัย  กรรมการ 

นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ/งานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหนาที่ 

1. จัดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบแนวทางการ

ประเมินและจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 

2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษาใหคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ใหผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบเต็มกําลัง ความสามารถ และรวมมือกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามวัตถุประสงคที่วางไว  ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  
    
 

  ส่ัง ณ  วันที ่ 15  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 

 

(บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต) 

ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

                                                              โรงเรียนอนุชนศึกษา



 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน แยกชาย-หญิง ระดับปฐมวัย 

 
 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามหนาท่ี เพศ ระดับปฐมวัย 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 



 

 
 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good practice)  

 การเรียนรูรูปแบบ Project Approach 

- จดหมายแจงผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนรูแบบ Project Approach  

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

- Project Approach เรื่องสับปะรด 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


