คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา
2562 ของโรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา
2562 ของโรงเรียนที่สะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่ง มีเนื้อหาของ
เอกสารประกอบรายงานการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ
ภาคผนวก
โรงเรี ย นอนุ บ าลเปล ง ประสิ ท ธิ์ ข อขอบพระคุ ณ คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น คณะครู
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่รวมพัฒ นาและรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียนใหสมบูรณครบถวน และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูล สารสนเทศ และขอเสนอแนะในรายงานฉบับ
นี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอไป

โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
1 พฤษภาคม 2563

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

1
1

สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอมูลพื้นฐานดานกายภาพของโรงเรียน
ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

3
5
7
13
13
14
18
18
18

สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาคผนวก

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ความตองการชวยเหลือ

19
30
31
32
32
33
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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรี ย นอนุ บ าลเปล ง ประสิ ท ธิ์ รหั ส สถานศึ ก ษา 10100049 ที่ ตั้ ง เลขที่ 60 แขวงสี ล ม
เขตบางรั ก จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
โ ท ร ศั พ ท 0 2 -2 6 7 -4 2 6 4 โ ท ร ส า ร 0 2 -2 6 4 -4 2 5 7
email plengsilom@gmail.com
website www.ppskgschool.ac.th ไดรับอนุญ าตจัดตั้ง เมื่อ 17 พฤษภาคม 2537 เปดสอนระดับชั้น
อนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 จํานวนเด็กปจจุบัน 207 คน จํานวนบุคลากรโรงเรียน 42 คน
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)
2.2 แผนปฏิบัติการประจําป 2562
2.3 หลักสูตรสถานศึกษา
2.4 รายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สร า งความรู ความเข า ใจให ค รู แ ละบุ ค ลากรมี ส ว นร ว มในการ
บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหมีความตอเนื่อง
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จั ด เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลโครงการ การบริ ห าร
จัดการงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดสง เสริมใหครูไ ดรับการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดโครงการสง เสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียน
การสอน
4) นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
4.1 โรงเรียนฝกทักษะการคิด (Thinking Skill) สําหรับเด็กปฐมวัย
4.2 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เขามาบูรณาการจัดการ
เรียนรูในหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา
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5) ความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ กิจกรรมการสอนแบบบูรณา
การเตรียมความพรอมกับการเสริมทักษะพื้นฐานทางดานวิชาการในการเตรียมเด็กเขาเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จัดการเรียนรูใหเด็กไดฝก ทักษะกระบวนการคิด (Thinking Skills) ในรูปแบบหลากหลายผาน
6 กิ จ กรรมหลั ก และกิ จ วั ต รประจํ า วั น ในการเรี ย นรู การเล น และการแก ป ญ หาของเด็ ก อย า งต อ เนื่ อ ง
และไดรับคําชื่นชมในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. วาเปนโรงเรียนฝกทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์เปนอยางยิ่ง
6) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
6.2 กํา หนดใช ม าตรฐานการศึก ษาปฐมวั ย 3 มาตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ การตามที่
ประกาศใช 6 สิงหาคม 2561 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
6.3 จัดทําโครงการเด็กไมจมน้ํา กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดตอบสนองการดําเนินงาน
ที่สอดคลองตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

ลงนาม

(ผูอํานวยการโรงเรียน)
( นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล)
1 พฤษภาคม 2563
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 โรงเรียน อนุบาลเปลงประสิทธิ์ รหัสโรงเรียน 10100049
ที่ตั้งเลขที่ 60 แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน โทรศัพท 02-267-4264 โทรสาร 02-267-4257 email plengsilom@gmail.com
website www.ppskgschool.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2537 เปดสอนระดับชั้น
อนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 จํานวนเด็ก 207 คนจํานวนบุคลากรโรงเรียน 42 คน
ลักษณะผูรับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล
 หางหุนสวนจํากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสตศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ

 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห
 ในพระราชูปถัมภ
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูสามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)

 English Program ไดรับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จํานวนหองเรียน/เด็กจําแนกตามระดับที่เปดสอน
จํานวนหองเรียน

ระดับที่เปดสอน

หองเรียนปกติ

หองเรียน EP

69
69
69
207
207

-

ระดับกอนประถมศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวนผูเรียนปกติ ความตองการ
พิเศษ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
40
41
34
115
115

29
28
35
92
92

-

รวมจํานวน
ผูเรียน

-

69
69
69
207
207

1.3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง
ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ํากวา ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

1. ผูบริหารสถานศึกษา
- ผูรับใบอนุญาต
- ผูจัดการ
- ผูอํานวยการ
- รอง/ผูอํานวยการ
รวม
2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
28
- ครูตางชาติ
3
รวม
31
3. บุคลากรทางการศึกษา
- เจาหนาที่นักการภารโรง
2
4.อื่นๆ (ระบุ)
- ยามรักษาความปลอดภัย
1
- แมครัว
3
รวม
6
รวมทั้งสิ้น
6
31
สรุปอัตราสวน ระดับปฐมวัย จํานวนเด็กตอครู 12 : 1
จํานวนเด็กตอหอง 25 : 2

รวม

1
1
1
3

-

1
1
1
3

1
1

-

29
3
32

-

-

2

3

-

2
3
7
42
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1.3.2 สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู
ปฐมวัย

ปฐมวัย
ตรงเอก ไมตรงเอก

15

13

1.3.3 สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
 กิจกรรมหองสมุด
 กิจกรรมวายน้ํา / พละบก
 กิจกรรมดนตรี
 กิจกรรมภาษาจีน
 กิจกรรมภาษาอังกฤษ

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา
ตรงเอก ไมตรงเอก

-

-

มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไมตรงเอก

-

-

จํานวนครูผูสอน

1
2
1
1
3

2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
เกงคิด เกงทํา สรางสรรค มีความสุข
ภายในป พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์มุงมั่นพัฒนาเด็กใหมี
ความพรอม โดยองครวมเหมาะสมตามวัยอยางมีความสุข มีทักษะในการ
วิสัยทัศน
คิดสรางสรรค กลาแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไ ทย รักษธรรมชาติ สิ่ง แวดลอมและดําเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการโดยองครวมครบทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาเหมาะสมกับวัย
2. สง เสริม ให เ ด็ก มี ทั ก ษะในการคิ ด วิเ คราะห คิด สร า งสรรค และกล า
แสดงออกผานกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน
3. สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและไหวสวยในแบบเปลงประสิทธิ์
พันธกิจ
4. สงเสริมใหเด็กไดเขารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
5. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
6. สงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส ง เสริ ม ให ค รู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ
บูรณาการที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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เปาหมาย

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เอกลักษณ
อัตลักษณ

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. โรงเรี ย นส ง เสริ ม ระบบบริ หารจั ด การโดยใช หลั ก การบริห ารแบบมี
สวนรวมของทุกฝาย
1. จัดกิจกรรมที่สง เสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน โดยองครวม
เหมาะสมตามวัย
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คิดสรางสรรค การแกปญหาและการ
กลาแสดงออกในเด็ก ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
3. จัดกิ จกรรมที่ส ง เสริม ให เด็ก กล าแสดงออกเป น แบบอยา งที่ดี ในการ
ไหวสวยในแบบเปลงประสิทธิ์
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
5. จัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
6. จัดประสบการณ กิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูสอดคลองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนเด็กเปน
สําคัญ
8. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารแบบการมีสวน
รวมของทุกฝาย
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพเด็ก
กลยุทธที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนสงเสริมทักษะการคิดระดับปฐมวัย
ไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์

7

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ผลสําเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

1. โครงการหนู
นอยสุขภาพดี

207

85

89.92

ดีเลิศ มฐ.1 (1.1-1.4)

2. โครงการ
กีฬาสีภายใน
โรงเรียน

207

85

99.29

ยอด มฐ.1 (1.1-1.4)
เยี่ยม มฐ.2 (2.6)
มฐ.3 (3.2)

3. โครงการ
สงเสริมทักษะ
ภาษาสื่อสาร

207

85

87.62

ดีเลิศ มฐ.1 (1.2-1.4)
มฐ.3 (3.2)
มฐ.4 (4.1)

4. โครงการ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

207

85

88.55

ดีเลิศ มฐ.1 (1.2-1.4)
มฐ.3 (3.2)

5. โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

207

85

93.54

ยอด มฐ.1 (1.2-1.4)
เยี่ยม มฐ.2
(2.1,2.4,2.6)
มฐ.3 (3.2)

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร
ที่ 1
พัฒนา
คุณภาพเด็ก

ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4
- การสงเสริมการ
มีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

ประเด็นตัวชี้วัด 3
-การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active learning
ประเด็นตัวชี้วัด 1
-การปลูกฝงความมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติ
ที่ถูกตอง ผาน
กระบวนการกีฬา
ประเด็นตัวชี้วัด 3
-การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active learning
ประเด็นตัวชี้วัด 8
-การจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาที่สาม)
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นตัวชี้วัด 2
- การเสริมสราง -การจัดการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
เพื่อสรางทักษะ
การจัดการศึกษา พื้นฐานที่เชื่อมโยง
ของโรงเรียน
สูการสรางอาชีพและ
เอกชน
การมีงานทํา
ยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นตัวชี้วัด 2
-การปฏิรูประบบ -การจัดการเรียนรู
ทรัพยากรเพื่อ
เพื่อสรางทักษะ
การศึกษาเอกชน พื้นฐานที่เชื่อมโยง
สูการสรางอาชีพและ
การมีงานทํา

8

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ผลสําเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

6. โครงการ
สงเสริมความ
กตัญูตอผูมี
พระคุณ

207

85

92.17

ยอด มฐ.1 (1.2-1.4)
เยี่ยม มฐ.2 (2.4,2.6)
มฐ.3 (3.2,3.3)
มฐ.4 (4.2)

7. โครงการรับ
ประกาศนียบัตร
เด็กจบชั้นอนุบาล
ปที่ 3

207

85

95.84

ยอด มฐ.1 (1.4)
เยี่ยม มฐ.2 (2.1)
มฐ.3 (3.1,3.4)

8. โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ในกิจกรรมพิเศษ

207

85

87.95

ดีเลิศ มฐ.1 (1.4)
มฐ.2 (2.5)
มฐ.3 (3.3)

ยุทธศาสตรที่ 4
- การสงเสริมการ
มีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4
- การสงเสริมการ
มีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ

ประเด็นตัวชี้วัด 4
-การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและ
เปนขึ้นตอน (Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 4
-การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและ
เปนขึ้นตอน (Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 2
-การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
สูการสรางอาชีพและ
การมีงานทํา

ประเด็นตัวชี้วัด 5
-การพัฒนาครูใหมี
ความชํานาญในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและ

9

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ผลสําเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตร
ที่ 2
พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จักการ

1. โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา

42

85

100

ยอด มฐ.2 (2.1เยี่ยม 2.4,2.6)
มฐ.3 (3.1-3.4)

2. โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผูปกครอง

207

85

93.05

ยอด มฐ.2 (2.1-2.6)
เยี่ยม

3. โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ใน
โรงเรียน

42

85

100

ยอด มฐ.2 (2.4-2.5)
เยี่ยม มฐ.3 (3.3)

ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล

ภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 6
-การจัดการเรียนรูดวย
Stem Education

ประเด็นตัวชี้วัด 3
-การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active learning
ประเด็นตัวชี้วัด 8
-การจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาที่สาม)
ประเด็นตัวชี้วัด 9
-การสงเสริมทักษะ
การอาน เขียน
ภาษาไทย เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
ภาษาอื่น
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นตัวชี้วัด 2
- การเสริมสราง -การจัดการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
เพื่อสรางทักษะ
การจัดการศึกษา พื้นฐานที่เชื่อมโยง
ของโรงเรียน
สูการสรางอาชีพและ
เอกชน
การมีงานทํา
ยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นตัวชี้วัด 6
-การปฏิรูประบบ -การจัดการเรียนรูดวย
ทรัพยากรเพื่อ
Stem Education
การศึกษาเอกชน

10

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ผลสําเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

4. โครงการ
พัฒนาแหลงการ
เรียนรูภายในและ
ภายนอกโรงเรียน

42

85

100

ยอด มฐ.2
เยี่ยม (2.2,2.4-2.5)
มฐ.3 (3.2-3.3)

ยุทธศาสตรที่ 7
- การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5. โครงการ
สัมพันธชุมชน

207

85

94.50

ยอด มฐ.2 (2.3-2.5)
เยี่ยม มฐ.3 (3.2-3.3)

ยุทธศาสตรที่ 4
- การสงเสริมการ
มีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

6. โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

42

85

95.51

ยอด มฐ.2 (2.1-2.6)
เยี่ยม

7. โครงการ
พัฒนาบุคลากร

42

85

95.83

ยอด มฐ.2 (2.2-2.3)
เยี่ยม

ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตรที่ 2
-การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา

คุณภาพ

ระดับปฐมวัย
ประเด็นตัวชี้วัด 6
-การจัดการเรียนรูดวย
Stem Education
ประเด็นตัวชี้วัด 10
-การใชดิจิทัล
แพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูหรือสรางอาชีพ
ประเด็นตัวชี้วัด 2
-การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
สูการสรางอาชีพและ
การมีงานทํา
ประเด็นตัวชี้วัด 4
-การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและ
เปนขึ้นตอน (Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 4
-การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและ
เปนขึ้นตอน (Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 5
-การพัฒนาครูใหมี
ความชํานาญในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)

11

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ผลสําเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตร
ที่ 3
สงเสริมการจัด
ประสบการณที่
เนนเด็กเปน
สําคัญ

8. โครงการ
สรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร

42

85

98.12

ยอด มฐ.2
เยี่ยม (2.3,2.5,2.6)

1. โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
โดยเนนเด็กเปน
สําคัญ

207

85

91.92

ยอด มฐ.3 (3.1-3.4)
เยี่ยม

2. โครงการ
นิเทศการสอน
ภายในโรงเรียน

40

85

95.41

ยอด มฐ.3 (3.1-3.4)
เยี่ยม

ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 3
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

ประเด็นตัวชี้วัด 2
-การจัดการเรียนรู
เพื่อสรางทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยง
สูการสรางอาชีพและ
การมีงานทํา
ประเด็นตัวชี้วัด 3
-การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active learning

ประเด็นตัวชี้วัด 3
-การจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหดวยวิธีการ
Active learning
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ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ผลสําเร็จ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ปริมาณ
(จํานวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

3. การผลิตสื่อ
การเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย

40

85

100

ยอด มฐ.2 (2.3-2.5)
เยี่ยม มฐ.3 (3.3)

1. โครงการ
สงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

207

85

92.17

ยอด มฐ.1 (1.2-1.4)
เยี่ยม มฐ.4 (4.1)

2. โครงการ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

207

85

92.10

ยอด มฐ.1 (1.2-1.4)
เยี่ยม มฐ.4 (4.2)

คุณภาพ

***
***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
สอดคลองกับ
ประเด็นการติดตาม
ยุทธศาสตร สช.
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตร
ที่ 4
พัฒนาบริบท
ของโรงเรียน

ยุทธศาสตรที่ 4
- การสงเสริมการ
มีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1
- การพัฒนา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน
การวัดและ
ประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2
-การปฏิรูประบบ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชน

ประเด็นตัวชี้วัด 10
-การใชดิจิทัล
แพลตฟอรมเพื่อการ
เรียนรูหรือสรางอาชีพ

ประเด็นตัวชี้วัด 5
-การพัฒนาครูใหมี
ความชํานาญในการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
ประเด็นตัวชี้วัด 8
-การจัดการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาที่สาม)
ยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นตัวชี้วัด 4
- การเสริมสราง -การจัดการเรียนการ
ประสิทธิภาพ
สอนเพื่อฝกทักษะการ
การจัดการศึกษา คิดแบบมีเหตุผลและ
ของโรงเรียน
เปนขึ้นตอน (Coding)
เอกชน
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

จํานวน
เด็ก
ทั้งหมด

207
207
207
207

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

201
199
199
197

97.10
96.14
96.14
95.17

6
8
8
9

2.90
3.86
3.86
4.35

5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation /Best Practice )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
มาตรฐานดาน
1. โรงเรี ย นส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด เด็ ก ปฐมวั ย
คุณภาพเด็ก
(Thinking-Skill)
2. การจั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงการ
การจัดประสบการณ
(Project Approach) ในการบูรณาการการ
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ
เรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษา
3. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การ
แบบประชาธิ ป ไตยภายในโรงเรี ย นของ การบริหารและการจัดการ
ทุกฝาย

0
0
0
1

0
0
0
0.48

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย

ปฐมวัย
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6. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
ลําดับ
ประเภท
ที่
๑. สถานศึกษา
๑.๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
-ผานการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามอยูในระดับ
ดีมาก

รางวัล/สิ่งที่ภาคภูมิใจ

ชื่อหนวยงานที่มอบให

ได รั บ การชื่ น ชมจาก สมศ. ให เ ป น สํ า นั ก ง า น รั บ ร อ ง
โรงเรียนสงเสริมทักษะการคิดเด็กปฐมวัย มาตรฐานและประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
(องคการมหาชน)
-เปนโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
ปฐมวัยรับรองคุณภาพ ปการศึกษา
เทคโนโลยี (สสวท.)
๒๕๕๕-๒๕๕๗ ในโครงการ
“บานนักวิทยาศาสตรนอย”

๒.

ผูบริหารสถานศึกษา
-อาจารยอัจฉรา
เธียรประสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
- รางวัลโครงการ “ปยชนน
คนการศึกษา”

-อาจารยประสิทธิรักษ เจริญผล

- สํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๙
- เกียรติบัตรผูบริหารสถานศึกษาเอกชน - สมาคมผูประกอบ
ดีเดน
วิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุด”ี
นนทบุรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
- คุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๖๐
กรุงเทพมหานคร
- วุฒิบัตรรางวัลครูผูฝกซอมและควบคุม
การนําเสนอผลงานดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดีเดนตามแนวทาง
- องคการบริหารสวน
พระราชดําริ รัชกาลที่ ๙ เนื่องใน
จังหวัดนนทบุรีรวมกับ
งานสิ่งแวดลอมศึกษา จ.นนทบุรี
สมาคมผูประกอบการ
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ลําดับ
ที่

ประเภท

รางวัล/สิ่งที่ภาคภูมิใจ

ชื่อหนวยงานที่มอบให

วิชาชีพบริหาร
- รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การศึกษาเอกชน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐
- สํานักงานเลขานุการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายกรัฐมนตรี
- เกียรติบัตร ๑๐๐ ป ครูดีศรีเอกชน
ระดับเข็มทอง
- การพัฒนาครูและบุคลากรแกนนํา
- กระทรวงศึกษาธิการ
ปฐมวัย
- กรุงเทพมหานคร
๓. ครู
๓.๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
-น.ส. ถาวร
สุพร
-น.ส. สิริลักษ ประสานทรัพย
-น.ส. ลัดดาพร พรมวงษ
-น.ส. ณัฐวรรณ อรรถเจตน
-นาง กนกพร ทองประเสริฐ
-น.ส. อรชุมา บัวบาลบุตร
-น.ส. โสภาพร ไชยรัตน
๓.๒ พ.ศ.๒๕๖๒
-นางสาวมาลีนา ยอดอุดม
-นางสาวหทัยทิพย บุญยะนิวาสน
-นางรจนา
แสรเชื้อ
-นางสาวสิริลักษ ประสานทรัพย
-นางสาวอารยา ราชมณี
-นายปองศักดิ์ ถึงคําภู
-นางสาวณัฐวรรณ อรรถเจตน
-นายปรีชา
มาสงค
-นางมณีรัตน
เรียนจังหรีด
-นางสาวถาวร สุพร

- เกียรติบัตร ๑๐๐ ป ครูดีศรีเอกชน
ระดับเข็มเงิน

- กระทรวงศึกษาธิการ

- เกียรติบัตร ๑๐๐ ป ครูดีศรีเอกชน
ระดับเข็มทองแดง

- โลหรางวัลผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ - โรงเรียนอนุบาลเปลง
ครูปฐมวัยเปนระยะเวลา ๒๐ ป
ประสิทธิ์

- โลหรางวัลผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพ - โรงเรียนอนุบาลเปลง
ประสิทธิ์
ครูปฐมวัยเปนระยะเวลา ๑๕ ป
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ลําดับ
ประเภท
ที่
๔. เด็ก
๔.๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
-ด.ช. รักชนก นิ่มสุวรรณสิน
-ด.ญ. เอมมิกา ปรีชาสัมมกุล
-ด.ญ. โชติกา ธรรมโชติ
-ด.ช. ชนกันต หลิว
-ด.ญ. กัญจนณิชา จรางเดช
-ด.ญ. พฤกษา ดุลนิมิตร

-ด.ช. นพณัช
-ด.ญ. โชติกา
-ด.ญ. พัชรธมล
-ด.ญ. เขมจิรา
-ด.ช. ศุภกร
-ด.ช. กวีวัธน
๔.๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
-ด.ช. จารุวิทย

ศิลปวิไลเลิศ
ธรรมโชติ
เหลืองอรุณเลิศ
สุวรรณโชติ
สิริธนกุล
จิระพัฒนวงศ
อุไรสวัสดิ์

-ด.ช. สิทธิเศรษฐ ศรีไชยยันต
-ด.ญ ดนิตา
แสงธีระปติกุล
-ด.ญ. กันตฤทัย ตรึงตราจิตกุล
-ด.ญ. เอมฤดี ปรีชาสัมมกุล
-ด.ญ. สุพิชญา สุขพิริยกุล
-ด.ญ. ณิชากานต ตันติชยั พฤกษ

รางวัล/สิ่งที่ภาคภูมิใจ

- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
ครั้งที่ 4 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
การสรางภาพดวยการฉีกปะ

ชื่อหนวยงานที่มอบให

- โรงเรียนพระแมมารี
สาทร

- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
- โรงเรียนพระแมมารี
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
สาทร
ครั้งที่ 4 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1
การปนดินน้ํามัน
- เขารวมการทดสอบความพรอมดาน - โรงเรียนอนุบาลเปลง
คณิตศาสตรปฐมวัยเทียบเคียง
ประสิทธิ์ สายลม
มาตรฐานสากลรวมกับสถาบันรับรอง
ทางคณิตศาสตรแหงประเทศญี่ปุนผาน
เกณฑ รอยละ ๗๐

- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
- โรงเรียนพระแมมารี
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
สาทร
ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
วาดภาพระบายสี
- โรงเรียนพระแมมารี
- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
สาทร
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การปนดินน้ํามัน
- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
- โรงเรียนพระแมมารี
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
สาทร
ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การสรางภาพดวยการฉีกปะ
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ลําดับ
ที่

ประเภท
-ด.ญ. ชนิญญา เพชราภิรัชต

-ด.ช. ศุภกร
สิริธนกุล
-ด.ญ. กัญญวราย พัฒนาภากรณ

รางวัล/สิ่งที่ภาคภูมิใจ

ชื่อหนวยงานที่มอบให

- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
- โรงเรียนพระแมมารี
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
สาทร
ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
คัดไทยลายมือสวย
- การแขงขันทักษะทางวิชาการและ
- โรงเรียนพระแมมารี
สุนทรียภาพระดับการศึกษาปฐมวัย
สาทร
ครั้งที่ 5 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 คัดไทยลายมือสวย
- เขารวมการทดสอบความพรอมดาน - โรงเรียนอนุบาลเปลง
คณิตศาสตรปฐมวัยเทียบเคียง
ประสิทธิ์ สายลม
มาตรฐานสากลรวมกับสถาบันรับรอง
ทางคณิตศาสตรแหงประเทศญี่ปุนผาน
เกณฑ รอยละ ๗๐

-ด.ญ. ธัญดา
อิ่มอารมณ
-ด.ช. อชิระ
เนียมมณี
-ด.ช. ศุภพิชญ กงทอง
-ด.ญ. นนทพร สิมะดํารง
-ด.ญ. จิณหวรา จีนชาง
๔.๓ พ.ศ. ๒๕๖๒
-ด.ญ. กัญญภณัฏฐ ลิขนะสมบัติ
- เขารวมการทดสอบความพรอมดาน - โรงเรียนอนุบาลเปลง
-ด.ช. ปณณพัฒน อัครวราวงศ
คณิตศาสตรปฐมวัยเทียบเคียง
ประสิทธิ์ สายลม
-ด.ช. อชิระ
เนียมมณี
มาตรฐานสากลรวมกับสถาบันรับรอง
-ด.ช. ธนกร
ชนะชัยเดชสกุล
ทางคณิตศาสตรแหงประเทศญี่ปุนผาน
-ด.ช. ดนุพัชรสรณ อธิธรรมวงศ
เกณฑ รอยละ ๗๐
-ด.ช. ธราธิป
เซ็นนันท
-ด.ช. ศิวกร
สรรพโรจนพัฒนา
-ด.ช. ธีรนเรศ ดีประเสริฐกุล
-ด.ช. เรย
คานาซาวา
-ด.ช. คัมคุณ
บุญแสง
-ด.ช. ชวิน
อาตมประสงสา
-ด.ญ. ภวรัญชน ธนานิจกุล
-ด.ญ. ศรุดา
เตชะทยานนท
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7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
3. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ดีมาก
ดีมาก

9. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
 กลุมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน กลุม 2 กรุงเทพฯ


มี






ไมมี
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณา
1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได
1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี
1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่ แวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย

การปฏิบัติงาน
จํานวน เด็ก
ไม เปาหมาย
ทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (รอยละ)
(คน)

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

178

85.99

ดีเลิศ



175

84.54



171

82.61



178

85.99



188

90.82

173

83.57



182

87.92



173

83.57



165

79.71



183

88.41



160

77.29



178

85.99

-

2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
2.1 รอยละของเด็กรางเริงแจมใส
แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม
2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอื่น
2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยม
ที่ดี
2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก
2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

-

85.00

85.83

207

207
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ประเด็นพิจารณา
2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด
2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

การปฏิบัติงาน
จํานวน เด็ก
ไม เปาหมาย
ทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (รอยละ)
(คน)

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)



163

78.74



176

85.02



180

86.96

176

85.19



178

85.99



183

88.41



183

88.41



173

83.57



161

77.78



180

86.96

172

82.85



175

84.54



153

73.91



190

91.79



170

82.13

3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ
ตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง
3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน
3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับ
ผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก
การใชความรุนแรง

85.00

4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได
4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ
เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ
4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ
4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิด
แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

85.00

207

207

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได
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การปฏิบัติงาน
จํานวน เด็ก
ไม เปาหมาย
ทั้งหมด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (รอยละ)
(คน)

ประเด็นพิจารณา
4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน
แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู
ได

จํานวนเด็ก
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน)

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)



174

84.06



167

80.68

สรุปผลการประเมิน

84.42

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรี ย นอนุ บ าลเปล ง ประสิ ท ธิ์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม พั ฒ นาเด็ ก
มีกระบวนการพัฒนาเด็กดวยวิธีที่หลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โดยจัดโครงการสงเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย จัดอาหาร
กลางวัน ในการสง เสริมสุขภาพอนามัย ใหเด็กไดรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู ปรุง สุก สะอาด
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุม ดูแลและสง เสริมใหเด็กดื่มนมจืดเปนประจํา
ทุกวัน มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เปนประจําทุกเดือน เพื่อดูพัฒนาการของเด็กตามวัย มีกิจกรรม
คัดกรองเด็ก ตรวจเช็คอุณหภูมิของเด็ก ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลในตอนเชาทุกวันเมื่อมาถึงโรงเรียน
จัดใหมีพยาบาลดูแลและตรวจสุขภาพเด็กเบื้องตน มีกิจกรรมยามเชาใหเด็กไดออกกําลังกายสนุกสนาน
กับการเตนประกอบเพลงหนาเสาธงกอนเขาหองเรียนทุกวัน และในวันพุธทุกสัปดาหจะเปนการฝกโยคะ
สลับกับแอโรบิ ค มีการจัดบอรดใหความรู แกเด็กเกี่ยวกั บโรคติดตอในชุมชน โรคติ ดตอจากการอยู
รวมกัน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน โดยไดรับความรวมมือจากศูนยบริการสาธารณะสุขที่
23 สี่พระยา และโรงพยาบาลเลิดสินเขามาดูแล ใหความรูและคําแนะนําในการดูแลสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กอยูเปนประจํา มีการจัดโครงการหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรมรักษาความปลอดภัยภายใน
โรงเรีย น มีกิ จกรรมรณรงคต อตานยาเสพติด กิจกรรมฝกซ อมอพยพหนีไ ฟ กิจกรรมเด็ก ไมจมน้ํ า
จัดหาอุปกรณใหมีความปลอดภัย สะดวก และพรอมใชง านอยูเสมอ ไมมีจุดอันตราย มีกฎกติกา
ขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย มีโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนเพื่อสง เสริมพัฒ นาการดาน
รางกายใหกับเด็กไดเลน กีฬาตามความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ
จิ ต ใจ ปลู ก ฝ ง ให เ ด็ ก มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ไม เ อาสิ่ ง ของผู อื่ น มาเป น ของตนเอง มี ค วามอดทน
มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง กล า พู ด กล า แสดงออก ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส มี ก ารจั ด กิ จ กรรมห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อสรางจินตนาการ และมีอารมณ
สดชื่ น แจ ม ใส เด็ ก ได ทํ า กิ จ กรรมด ว ยความสนุ ก สนาน มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นทั้ ง ในและ
นอกหองเรียน รวมทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวเด็ก มีการจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ดีเลิศ
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เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสัมพันธชุมชน กิจกรรรมประหยัดน้ําไฟ กิจกรรมผูปกครองอาสา กิจกรรม
ขยะรีไซเคิล เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม การชวยเหลือตนเองเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดีงาม ยิ้ม ไหวสวย ทักทาย ชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รูจักดูแลรักษาความสะอาดทั้ง ภายในและภายนอกหองเรียน รูจักชวยเหลือแบง ปนเพื่อนใน
หองเรียน ทํางานรวมกับเพื่อได รูจักเก็บของเลน สิ่ง ของ เครื่องใชของตนเอง และของสวนรวม
ปลูกฝงใหเด็กรูจักวัฒนธรรม ประเพณีไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดโครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีไ ทย โครงการสง เสริมความกตัญ ูตอผูมีพระคุณ กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรม
วั น พ อ แห ง ชาติ กิ จ กรรมวั น แม วั น ไหว ค รู ถวายเที ย นพรรษา เป น ต น จั ด ส ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ด า นสติ ป ญ ญา สื่ อ สารได มี ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน และแสวงหาความรู โ ดยครู ไ ด ดํ า เนิ น การจั ด
ประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานสติปญญา สนใจเรียนรูสิ่ง ตางๆ รอบตัว มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย กลาซักถามเพื่อ
ค น หาคํ า ตอบ มี จิ น ตนาการและความคิ ด สร า งสรรค ใ นโครงการส ง เสริ ม การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
คอมพิวเตอร โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กิจกรรม
สง เสริมทักษะการคิดโดยใชคําถามฝกทักษะการคิด การถามตอบ และการวาดภาพสื่อความหมาย
ในการส ง เสริม การคิ ดวิ เ คราะห คิด สรา งสรรค รูจั ก การแก ป ญ หา มี โ ครงการสง เสริ ม การเรี ย นรู
โดยเนน เด็กเปนสําคัญ มีกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อสง เสริมใหเด็กมี
ความสนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวในการกลาซักถามและคนหาคําตอบดวยตนเอง มีการจัดกิจกรรม
หองสมุดมีชีวิต เพื่อใหเด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอานสงเสริมใหเด็กอานนิทาน และเลานิทาน
ที่ตนเองอานใหครูและเพื่อนฟง มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการตามหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสงเด็กเขารวมการแขงขันทดสอบความพรอมดานคณิตศาสตร
ระดับปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากลเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง การดําเนินการดังกลาวสงผลให
เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพตามวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด
วิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

4

ยอดเยี่ยม

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

5

ยอดเยี่ยม







2.2 จัดครูใหมคี วามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ




2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย



2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย



สงเสริมใหครูมคี วามเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ





3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการ
เรียนรูท างวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย



4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย



4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ
รวมมือรวมใจ



4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

5



2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูค วามสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได



2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

3

ไมปฏิบัติ

***
คาเปาหมาย
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4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไมปฏิบัติ

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา

ดีเลิศ

5

ยอดเยี่ยม

4.50

ยอดเยี่ยม






6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม




6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหหนวยงานตนสังกัด



6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม



สรุปผลการประเมิน

4


5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา
6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กําหนดและดําเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได



5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนรู
5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการ
จัดประสบการณ
5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

***
คาเปาหมาย

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
การจัด การศึก ษาปฐมวัย ของโรงเรีย นอนุบาลเปล ง ประสิ ทธิ์ ไดมี การกํ าหนดปรัช ญา วิ สัย ทัศ น
พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรียนไวอยางชัดเจน มีการพัฒ นาหลักสูตรโรงเรียนใหสอดคลองกับบริบท
ทองถิ่น ชุมชน ในการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย ไดแก การเตรียมความพรอม การพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพเด็กอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณาจากวัย และประสบการณของเด็ก
จั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสอดคล อ งตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ในรู ป แบบ
การจัดประสบการณเตรียมความพรอมผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ควบคูกับการสอดแทรก
เนื้อหาวิชาการในการเตรียมความพรอมใหเด็กในการเขารับการศึกษาตอในระดับสูงตอไป สอดคลองกับวิถี
ชีวิตครอบครัวและชุมชน มุงพัฒนาการเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู มีการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีศักยภาพ สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ
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ด า นการจั ด ประสบการณ และเข า ใจการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย โดยให ผู มี ส ว นร ว มทุ ก ฝ า ยได มี บ ทบาท
ในการรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาเด็ก
อยางมีคุณภาพ ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบเพื่องายตอการสืบคน และการนําขอมูลไป
ใชในการบริหารจัดการ มีการปรับปรุง Website และ Facebook ของโรงเรียนใหทันสมัย มีการ Update
ขอมูลตลอดเวลา ทางโรงเรียนจัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องนอน และสื่ออํานวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน โดยมีการปรับปรุง แหลง การเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน โครงการ
พัฒ นาอาคารสถานที่ในโรงเรียน หองสมุดมีชีวิต หองคอมพิวเตอร หองเรียนภาษาอัง กฤษ สระวายน้ํา
เครื่องเลนสนาม เครื่องเลน Sensory Motors กระบะเลนน้ํา เลนทรายที่เหมะสม ปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่
สําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองน้ํา หองสวม พรอมอุปกรณที่จําเปน และเหมาะสม
กับเด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดครูที่มีประสบการณดานการศึกษาปฐมวัยผานการอบรมทางดาน
การดูแลเด็กปฐมวัย และสนับสนุนใหครู และบุคลากรไดรับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
มีโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก
ซึ่งสง ผลใหครูทุกคนมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
มีทักษะในการจัดประสบการณ และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง สามารถจัดสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคลอง
กับ มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย อัต ลั ก ษณ และเอกลั ก ษณ ที่ โ รงเรี ยนกํ า หนด มี ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด
ประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามการดําเนิน งานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย พรอมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

26

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

33

86.84

ดีเลิศ



33

86.84



33

86.84



35

92.10

33

86.84



30

78.95



35

92.10



35

92.10

31

81.57



32

84.21



30

78.95



30

78.95



33

86.84

ปฏิบัติ

1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมี

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ
ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนน
การพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ
เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และ
สรางองคความรูดวยตนเอง

85.00

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท
สะดวก
3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับ
มุมประสบการณและการจัดกิจกรรม
3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอม
ในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม
เปนตน
3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน
กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู
กลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหา
คําตอบ เปนตน

ไม
ปฏิบัติ

เปาหมาย
(รอยละ)

85.00

พัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

จํานวน จํานวนครู
ครู
ผานเกณฑที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กําหนด(คน)

85.00

38

38

38

ดีเลิศ

ดีเลิศ

27
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

32

84.21

ดีเลิศ



33

86.84



33

86.84



32

84.21



30

74.95

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและ
พัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม
4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโ ดยใช
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

จํานวน จํานวนครู
ครู
ผานเกณฑที่
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กําหนด(คน)

เปาหมาย
(รอยละ)

85.00

สรุปผลการประเมิน

38

84.86

ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์มุง เนน ความสําคัญ ของการพัฒ นาเด็ก
ในทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม
จริ ยธรรม และวัฒ นธรรมในการดํ ารงชี วิ ต ซึ่ ง เป น การจั ดประสบการณ การเรี ยนรู ที่เ นน เด็ก เป น สํา คั ญ
สนับสนุนใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใตโครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน โครงการสงเสริม
การเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ จัดประชุมครูประจําเดือนเพื่อพบผูบริหารในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรวมมือตลอดจนปญหาที่พบ และขอเสนอแนะตางๆ รวมกันอยางตอเนื่อง
โรงเรียนจัดใหครูเขารับอบรมพัฒ นาตนเองในการเพิ่มพูนความรู และประสบการณทั้ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ย น สนั บ สนุ น ให ค รู ใ ช สื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการจั ด การเรี ย นการสอน จั ด หา
เครื่องคอมพิวเตอรใหครูไ ดใชสืบค น ขอมูลตางๆ สนั บสนุนครูในการจั ดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ ก
ที่ครอบคลุมพัฒ นาการในทุกดานใหเหมาะสมกับวัย ดัง นี้ ดานรางกาย พัฒ นาการเคลื่อนไหวสวนตางๆ
ของร า งกายอยา งเหมาะสมตามหลั ก สู ต รเพื่อ ให ร า งกายทุ กส ว นทั้ ง กล า มเนื้ อ มั ด ใหญ มัด เล็ ก ได ทํ า งาน
อยางมีประสิทธิภาพ ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ ความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับวัย
รู จั ก ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ รู จั ก รอคอย ช ว ยเหลื อ แบ ง ป น กล า แสดงออกและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ด า นสั ง คม
เด็ ก ช ว ยเหลื อ ตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น มี วิ นั ย ในตนเอง เล น และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได
มีสัมมาคารวะตอผู ใหญ ด านสติปญ ญา มีค วามคิดรวบยอด รูจักแก ปญ หา สื่อสาร มีทักษะในการคิ ด
พื้ น ฐาน แสวงหาความรู ได อ ย า งเหมาะสมตามวั ย ครู จั ด ทํ า แผนการจั ด ประสบการณ ที่ ส อดคล อ ง
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการผานการเลน และการลงมือปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง และการเรียนรูรายกลุมอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูใหเด็ก
สงเสริมความสนใจใหแกเด็ก บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ตอกัน ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหเด็กรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
อัน ดีง ามใหแกเด็ก หองเรียนกวางขวางพอเหมาะ มีมุมประสบการณใหเด็กไดเลือกเลนอยางอิสระ มีสื่อ
การเรี ย นรูที่ เ อื้ อ ต อ การจั ด ประสบการณ การเรี ย นรู ให กั บ เด็ ก มี ก ารประเมิ น พั ฒ นาการเด็ กจากการจั ด
ประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย อาทิ เชน
การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การลงมือปฏิบัติจริง และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กตามสภาพ
จริ ง โดยผู ป กครองมี ส ว นร ว มเพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และพั ฒ นาการจั ด
ประสบการณการเรียนรูในชั้น เรียนของครูใหมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอและทั่วถึง สง ผลใหครูมีความรู
ความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง ซึ่งโรงเรียน
ไดรับคําชื่นชมจากผูปกครองเสมอในดาน การดูแลเอาใจใสเด็กอยางใกลชิด รวมทั้งการยอมรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ในการรวมพัฒนาเด็กของโรงเรียนดีมาก
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาตามบริบทโรงเรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
1 เด็กเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมไดรับ
การเรียนรูและประสบการณเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี
1.1 เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออก
ดา นคุ ณธรรม จริ ยธรรมเหมาะสม
กับวัย
1.2 สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย
2 เด็ ก มี ค วามคุ นเคย มี ทั ก ษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
2.1 เด็กใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ไดเหมาะสมตามวัย
2.2 เด็กใชภ าษาจีนในการสื่อสารได
เหมาะสมตามวัย

เปาหมาย
(รอยละ)

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

จํานวน
นักเรียน
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน)

ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได

85.00

207

186

89.85

ยอดเยี่ยม



188

90.84



185

89.37

183

88.50



183

88.40



181

87.44

ไม
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

85

207

ดีเลิศ

29
การปฏิบัติงาน
ไม
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
2.3 สถานศึ กษาสง เสริ มการจัดการ
เรี ยนรู และการจั ด กิจ กรรมให เด็ ก มี
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเหมาะสมกับวัย



สรุปผลการประเมิน

เปาหมาย
(รอยละ)

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

จํานวน
นักเรียน
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กําหนด(คน)

ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

178

85.99
88.40

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได

ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย นอนุ บ าลเปล ง ประสิ ท ธิ์ มุ ง เน น ความสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กโดยองครวม ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา รวมทั้งการปลูกฝงใหเด็ก
เปน ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ไดรับการเรียนรูและประสบการณเ กี่ยวกับวัฒ นธรรม รูจักขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีไทยและศาสนาของตนเอง มีการแสดงออกดานคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย รูจักทดแทน
บุญคุณพอแม ครู ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูและกิจกรรมตางๆ มีโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ไทย กิจ กรรมวัน สํ า คั ญ ได แ ก กิ จ กรรมถวายเที ย นพรรษา กิจ กรรมวั น วิ ส าขบู ช า โครงการส ง เสริ ม
ความกตัญู ตอผูมีพระคุณ กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรม
วันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติพระราชินีในรัชกาลที่ 10 เปนตน
เด็กไดเรียนรูผานประสบการณตรงดวยตนเอง สง ผลใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมไหวสวยแบบ
เปลงประสิทธิ์ที่สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียน มีการประกวดไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ของเด็กแตละ
ระดับชั้น เปนประจํ าทุกป เด็กกลา แสดงออก มีมารยาทและไหวสวยถูกกาลเทศะตามแบบของโรงเรีย น
สงผลใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามมารยาทแบบไทยไดเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศและการสื่อสารเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัยใหเด็กมีความคุนเคยและ
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอัง กฤษและภาษาจีนเบื้องตนในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามวัย มีโครงการ
สง เสริม การเรี ยนรูภ าษาต างประเทศ กิ จกรรมการเรีย นรูภ าษาอั ง กฤษและภาษาจีน สํา หรับ เด็ กปฐมวั ย
เด็กได เรียนรู กับครูช าวตางประเทศ ผา นกิจกรรมการเรียนรู ที่หลากหลาย การสื่ อสารในชีวิตประจําวั น
การทักทายเบื้องตน เชน สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และคําศัพทอื่นๆ ในแตละวัน กับครูขาวตางประเทศ
ซึ่งเปนเจาของภาษาโดยตรงทําให เด็กเกิดการเรียนรูมีทักษะที่ดีทางดานภาษาอังกฤษและภาษาจีน สงผลให
เด็กมีพัฒนาการดานภาษาที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมตามวัย

30

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มี พั ฒ นาการด า นร า งกาย แข็ ง แรง มี สุ ข นิ สั ย ที่ ดี และดู แ ล
ความปลอดภัยของตนองได
2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ
ได
3. มีพัฒนาการดานสัง คม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม
4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทขอ
ทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล
เต็มศักยภาพ
2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมี
ความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
4. ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ตามสภาพจริ ง และนํ า ผลการประเมิ น
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาตามบริบทโรงเรียน
1. เด็กเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมไดรับการเรียนรูและประสบการณ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
1.1 เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกดานคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม
กับวัย

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา
1.2 สถานศึกษาสงเสริมการจัดกิจกรรมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย
2. เด็ ก มี ค วามคุ น เคย มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและ
ภาษาจีน
2.1 เด็กใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดเหมาะสมตามวัย
2.2 เด็กใชภาษาจีนในการสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย
2.3 สถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมใหเด็กมี
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนเหมาะสมกับวัย
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมดุล
2. เด็กทุกคนที่จบชั้นปฐมวัยปที่ 3 มีความพรอมในการสอบเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง เชน โรงเรียนกรุง เทพคริสเตียน โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต
และโรงเรียนในเครือสาธิตไดทุกปการศึกษา
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
องคกรอยางเปนระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. โรงเรียนมีน โยบายสนับสนุนการจัดทรัพยากร สื่อการเรียนรู เพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อยางเต็มกําลังและตอเนื่อง
3. โรงเรียนมีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้ง โรงเรียน
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของโรงเรียน คือ โรงเรียนฝกทักษะการคิด
เด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มีคุณวุฒิตามเกณฑ และมีประสบการณใน
การดูแลเด็กมากกวา 15 ป ขึ้นไป
2. ครู ส ามารถจั ด ประสบการณ กิ จ กรรม ส ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ประถมศึกษาใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนาตนเองสมวัย
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กไดรับการสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดดวยการวิเคราะหและการคิดแกปญหานอย
2. เด็กยัง ขาดการปลูกฝ ง ในเรื่องความพอเพี ยง เชน การประหยั ดน้ํา ไฟ การอดออม และการฝกปฏิบั ติ
ใหเปนนิสัย
3. เด็กยังขาดการสงเสริมเรื่องการไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ของเด็กใหเปนอัตลักษณที่โดดเดนเทาที่ควร
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนยังขาดการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนที่รูจักของชุมชนและบุคลภายนอกทั่วไปอยาง
ตอเนื่อง
2. โรงเรี ย นยั ง ขาดการสนั บ สนุ น ให ค รู เ ข า รั บ การอบรมและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ในการนํ า สู ก ารพั ฒ นา
กระบวนการคิดของเด็กเทาที่ควร
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูยั ง ขาดความเขาใจในหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ในการเชื่ อมโยงกั นกับ การจัดทํ าแผนการจั ด
ประสบการณในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ครูยังขาดการพัฒนาตนเองในการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เทาที่ควร
3. ครูยังขาดความตระหนักและความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. แนวทางการพัฒนา
5.1 ครูจัดประสบการณใหเด็กไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill) ของเด็ก
ในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด สั ง เคราะห และคิ ด แก ป ญ หาให โ ดดเด น เป น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจน
และดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องในเด็ก
5.2 ครูค วรส ง เสริมใหเด็ กพัฒ นาจิ ตพิสั ยในเรื่อ งความพอเพียง การประหยัด และการอดออม
ในการฝกปฏิบัติในกิจวัตรประจําวันใหเปนกิจนิสัย
5.3 โรงเรียนควรสง เสริมการไหวสวยแบบเปลง ประสิทธิ์ใหเปน อัตลักษณที่โดดเดนของโรงเรียน
และพัฒนาเด็กในการฝกฝน ปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่อง
5.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูล ขาวสารของโรงเรียนใหเปนที่รูจักของชุมชนและบุคคล
ทั่วไปมากขึ้น
5.5 โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในการนําสู
การจัดการเรียนรูและพัฒนาเด็กอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
5.6 ครูควรได รับการอบรมในเรื่องหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 การคิด วิเคราะหหลั กสูต ร
และการเขียนแผนการจัดประสบการณในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.7 ครูควรศึกษาและพัฒ นาใหมีค วามรู ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับ ทักษะในการจั ดประสบการณ
การเรี ย นรู สํ า หรั บ เด็ ก การใช ค อมพิ ว เตอร สื่ อ เทคโนโลยี และการใช ภ าษาอั ง กฤษ
ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 ครู ค วรสร า งความเข า ใจและให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า งาน ตระหนั ก ถึ ง หน า ที่ แ ละ
ความรั บผิดชอบอยางตอเนื่อ ง โดยมีสวนรวมในงานตา งๆ และมีความเขาใจในการบริหาร
จัดการงานไดอยางมีคุณภาพ
6. ความตองการชวยเหลือ
6.1 การดูแลและใหคําแนะนําในการจัดประสบการณการนิเทศการสอนและอื่นๆ จากหนวยงานตน
สังกัด
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. (รอบ 2 – รอบ 3)
6. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปการศึกษา 2562
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
-----------------------------------------------มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา ความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
สําหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1 จัดประสบการณ ที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 4 การ
4.1 เด็ก มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ไดรับ การเรี ยนรู และประสบการณเกี่ ยวกับวั ฒนธรรม
ประเพณีไทย
4.2 เด็กมีความคุนเคย มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คาเปาหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

36

การกําหนดคาเปาหมาย
1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
2. กําหนดคาเปาหมายและมาตรฐานเปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการประเมิน ดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม
รอยละ 90-100
ระดับดีเลิศ
รอยละ 80-89
ระดับดี
รอยละ 70-79
ระดับปานกลาง
รอยละ 60-69
ระดับกําลังพัฒนา
รอยละ 40-59
3. การกํ าหนดคา เป า หมายในแต ล ะประเด็ น พิ จ ารณาจะกํ า หนดเป น ระดั บ คุณ ภาพหรื อ เปน ร อ ยละตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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คําสั่งโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
ที่ อปส. 6/2562
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
ประจําปการศึกษา 2562-2564
---------------------------------------โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 30 และ 31 บัญญัติให
สถานศึ กษาเอกชนตองมี คณะกรรมการบริห ารโรงเรียนและมี บทบาทหนา ที่ตางๆ ในการรว มบริห ารงาน
โรงเรียนจึงเห็นสมควรใหมีการแตงตั้งบุคคลใหเปนคณะกรรมการโรงเรียนเปนระยะเวลา 3 ป ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
นางอัจฉรา
เธียรประสิทธิ์
นายมานน
เธียรประสิทธิ์
นายเมธา
เธียรประสิทธิ์
นายธาดา
เธียรประสิทธิ์
นางลิลลี่
เธียรประสิทธิ์
นางสาวน้ําทิพย
เสือสารัตน
นางมณีรัตน
เรียนจังหรีด
นางสาวถาวร
สุพร
นางสาวภคมน
ตติยศุภกรกุล
นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล

ตําแหนง
ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูอํานวยการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
1. ใหมีความเห็นชอบนโยบายแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ใหคําแนะนํา
การบริหารและการจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
2. ให ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า สาระของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและมาตรฐานการเรี ย นรู ใ ห
สอดคล องกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่น ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก
3. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอนครูใหญ
4. ใหคําปรึกษา แนะนําแกครูใหญในกิจการที่เกี่ยวของกับการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใหญ
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5. ใหความเห็นชอบในการกําหนดขอบังคับและระเบียบตางๆ ของสถานศึกษา
6. ใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการของสถานศึกษา
7. ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและงบการเงินประจําป รวมทั้งใหความเห็นชอบการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีสถานศึกษา
8. พิจารณาวินิจฉัย คํารองทุกขของครู ผูปกครองและเด็ก
9. ปฏิ บัติ ห นา ที่ อ่ืน ตามที่ กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ฯลฯ กํา หนดใหเ ป นอํ า นาจหน า ที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
( นางอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ )
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
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คําสั่งโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
ที่ 7/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562
---------------------------------------ตามมติที่ประชุมโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 25623
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ประจํา ปการศึ กษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์ เกิดความเรีย บรอยและมีประสิทธิภ าพกอ น
เผยแพร ตอสาธารณชน ดัง นั้นโรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์ จึง แตง ตั้ง คณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
1. นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล

ผูอํานวยการ/หัวหนาฝายวิชาการ ประธานกรรมการ

2. นางสาวถาวร

สุพร

หัวหนาฝายบุคลากร

กรรมการ

3. นางสาวภคมน

ตติยศุภกรกุล

หัวหนาฝายกิจการนักเรียน

กรรมการ

4. นางมณีรัตน

เรียนจังหรีด

หัวหนาฝายธุรการการเงิน

กรรมการ

5. นางสาวอรชุมา

บัวบาลบุตร

หัวหนาสายเตรียมอนุบาล

กรรมการ

6. นางสาวประทุมทิพย สะภาวหา

หัวหนาสายอนุบาลปที่ 1

กรรมการ

7. นางสาวหทัยทิพย

บุญยะนิวาสน

หัวหนาสายอนุบาลปที่ 2

กรรมการ

8. นางสาวสุวรรณีย

พิมทอง

หัวหนาสายอนุบาลปที่ 3

กรรมการ

ให ค ณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป นํ า เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนและดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
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บันทึกการใหความเห็นชอบ
รายงานประจําปการศึกษา 2562 ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
-----------------------------------------------รายงานฉบับนี้เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทรที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนที่เรียบรอยสามารถนําไปอางอิงและเผยแพรตอสาธารณชนได

ลงชื่อ
( นางอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจําแนกเปนรายมาตรฐานกฎกระทรวงฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
ดานครู
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๔ ครู มี คุ ณ วุ ฒิ / ความรู ความสามารถตรงกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
มีครูเพียงพอ
ดานผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน รวมกับ
ผูอื่นได
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรี ยนมี สุน ทรีย ภาพและลัก ษณะนิสั ยดา นศิ ลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช
ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจําแนกเปนรายมาตรฐานกฎกระทรวงฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพั ฒ นาใหบ รรลุต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิสั ย ทั ศ น พั น ธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

15.00

14.00

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

35.00

35.00

ดีมาก

5.00
100.00

4.85
98.85

ดีมาก
ดีมาก
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์ จัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรระดับปฐมวัยไว ดังนี้
1. ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการด า นร า งกาย เป น การสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ได มี โ อกาส
พัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท
ในกิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมตางๆ และสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย
และการรักษาความปลอดภัย
2. ประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เปนการสนับสนุนใหเด็กไดแสดงออกทาง
อารมณและความรูสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เปนเอกลักษณความเปน
ตัวของตัวเอง มีความสุข รางเริงแจมใส การเห็นอกเห็นใจผูอนื่ ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
3. ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม เปนการสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผานการเรียนรูทางสังคม เชน การเลน
การทํางานกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
4. ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการด า นสติ ป ญ ญา เป น การสนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ได รั บ รู
และเรียนรูสิ่ง ตางๆ รอบตัวผานการมีปฏิสัมพัน ธกับสิ่งแวดลอม บุคคลและสิ่ง ตางๆ ดวยขบวนการเรียนรู
ที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กมีพัฒนาการ ใชภาษาจินตนาการทางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานของการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป

ชวงอายุ

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อายุ 3-6 ป
•

สาระการเรียนรู

•
•
•

ระยะเวลาเรียน

ประสบการณสําคัญ
สาระที่ควรเรียนรู
ดานรางกาย
• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ดานอารมณและจิตใจ
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
ดานสังคม
• เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
ดานสติปญญา
• เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
ไมนอยกวา 180 วัน ตอ 1 ปการศึกษา
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การจัดชั้นเรียนหรือกลุมเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์กําหนดการศึกษาปฐมวัยเปน 4 ระดับ ระดับชั้นเรียน คือ
เตรียมอนุบาล
เด็กอายุ 2 ป
อนุบาลปที่ 1
เด็กอายุ 3 ป
อนุบาลปที่ 2
เด็กอายุ 4 ป
อนุบาลปที่ 3
เด็กอายุ 5 ป
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ
ใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 4 ปการศึกษา ปการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวมประมาณ
36-40 สัปดาห
สาระการเรียนรู
โรงเรียนอนุบาลเปลง ประสิทธิ์ไ ดกําหนดสาระการเรียนรู จัดเปน 4 ระดับ คือ สาระการเรียนรู
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปที่ 1, 2 และ 3 เพื่อใหครูผูสอนใชสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก
ในการสงเสริมพัฒนาการดานทุกดานใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กําหนด ประกอบดวยประสบการณ
สําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู ดังนี้
ประสบการณสําคัญ
ประสบการณสําคัญ เปนแนวทางสําหรับครูนําไปใชในการออกแบบการจัดประสบการณใหเด็กได
เรียนรู ลงมือปฏิบัติ และไดรับการสงเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน ดังนี้
1. ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก การทรงตัวและการประสานสัมพันธ
ของกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก การรักษาสุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย
2. ประสบการณที่ ส ง เสริ ม พัฒ นาการทางด า นอารมณ และจิ ตใจ ได แ ก ดนตรี สุ น ทรี ย ภาพ
การเลน คุณธรรม จริยธรรม
3. ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด า นสั ง คม ได แ ก การเรี ย นรู ท างสั ง คม เช น
การเลน การทํางานรวมกับผูอื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาขอขัดแยงตางๆ
4. ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด า นสติ ป ญ ญา ได แ ก การคิ ด การใช ภ าษา
การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบจํานวนมิติสัมพันธ (พื้นที่ / ระยะ) เวลา
สาระที่ควรรู ประกอบดวย
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก
3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก

45

