รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน อนุบาลเปลงประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 1110100049
60 ซอยศรีเวียง หมูที่ - ถนน สุรศักดิ์ ตําบล/แขวง สีลม เขต/อําเภอ บางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 02-2382445-6,022674264 โทรสาร 02-2383277

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ไดมีการบริหารจัดการการศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการณการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน และไดรับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม
กระทรวงสาธารณะสุข วาเปนสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยและมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนภายใต
สถานการณโควิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรการเตรียมพรอมกอนเปดเรียน

1. สํารวจขอมูลครู ผูปกครอง นักเรียนและบุคลากร
ทางโรงเรียนจัดทําแบบสํารวจขอมูลผูปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรในการยืนยันตัวตนระหวางปดภาคเรียน
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข) หรือใกลชิดผูติดเชื้อและมี
อาการที่แสดงวามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ใหสําหรับครูผูปกครอง
และบุคลากรของโรงเรียนตาม
เอกสารที่แนบมาในไลนกลุมหองและขอความรวมมือทานผูปกครองกรอกขอมูลและตอบกลับใสกระเปานักเรียนกลับมาที่
โรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสถานที่ ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน เชนหองเรียน
หองกิจกรรมตางๆ หองอาหาร เครื่องเลนสนาม หองสุขาและทําความสะอาดอุปกรณและฆาเชื้อ
โรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสทุกวัน เชน ราวบันได โตะอาหาร ลิฟท อุปกรณกีฬา ลูกบิดประตู
อุปกรณ
การเรียนและสื่อการเรียนการสอน
3. เตรียมแผนการระบายอากาศ เชน เปดประตู หนาตาง เพื่อระบายอากาศ ทําความสะอาดเตรียม
พรอม ระบบระบายอากาศ มีการลางแอรทําความสะอาดและเครื่องฟอกอากาศ ทางโรงเรียนจะ
เริ่มเปดแอร ชวงเวลา 9.00 น. เพื่อไมใหเด็กอยูในหองแอรติดตอกันเกิน 2 ช.ม. เพื่อลดการแพร
กระจายของเชื้อโรคตางๆ และติดตั้งพัดลมเพดานในการชวยระบายอากาศหองเรียนละ 2 ตัว
4. เตรียมสถานที่และอุปกรณลางมือ เนนการลางมือดวยนํ้าและสบูหรือเจลแอลกอฮอล
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-

ติดตั้งอางลางมือบริเวณทางเขา – ออก เพิ่มและจัดถาดนํ้ายาฆาเชื้อสําหรับเหยียบกอนเขา

-

จัดเจลแอลกอฮอรประจําประตูทางเขาหองเรียนของแตละหองเรียน

โรงเรียน

5. เตรียมสถานที่ทํากิจกรรมเด็ก โดยเนนหลักการเวนระยะหาง (Physical Distancing) อยางนอย 1
เมตรและเนนเรื่องความปลอดภัย (ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ) เชน ทํา
เครื่องหมายสัญลักษณที่พื้นสําหรับการยืนเขาแถว การเดิน การนอน การนั่ง ของเด็กในขณะทํา
กิจกรรมและติดตั้งฉากกั้นโตะรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก
6. เพิ่มชองทางในการติดตอระหวางโรงเรียนและผูปกครอง ไดแก โทรศัพท Line Group ,
Facebook, Email, เพจ ของทางโรงเรียนเทานั้น

มาตรการตอนเปดเรียน

1. การคัดกรองเขมงวด มีจุดคัดกรองเด็ก ครู ผูปกครองรวมทั้งบุคคลภายนอก ทุกคนที่
เขามาติดตอโรงเรียนและดําเนินการอยางเขมงวด ดังนี้
1.1 ใหทุกคนสวมหนากากอนามัยโดยไมมีขอยกเวนโดยใหสวมครอบบริเวณจมูก ปาก
อยางมิดชิดและใหเด็กเตรียมหนากากอนามัยสําหรับเปลี่ยนหากมีการหลนพื้นหรือหนากากชื้น ควรฝก
ใสการถอดและการเก็บหนากากอนามัยอยางถูกวิธี

การ

1.2 วัดไขทุกคนที่เขามาในโรงเรียนโดยไมมีขอยกเวน หากพบวามี อาการนํ้ามูก ไอ เสมหะ ตรวจ
ชองปาก โดยใชเครื่องมือวัดไขแบบดิจิตอลตามมาตรฐาน ลางมือและลางเจลแอลกอฮอร และตองผานการฆาเชื้อพื้น
รองเทา กอนเขาบริเวณโรงเรียนทุกครั้งหากมีไข 37.6 องศา ไอ นํ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ทางโรงเรียนขอ
สงวนสิทธิ์ในการเขาบริเวณโรงเรียน
ติดสติ๊กเกอร Temperature Checked ใหกับผูที่ผานการคัดกรองทุกคนบริเวณอก
ซายของผูที่ผานการตรวจคัดกรองวัดไขแลวในแตละวัน
1.3

การรับ – สงเด็กประจําวัน

ทางโรงเรียนกําหนดใหสงเด็กตอนเชาเพียงทางเดียวคือประตูดานขาง และรับเด็กชวง
เย็น ที่ประตูดานหนาฝง สน.ยานนาวา เพียงประตูเดียวเทานั้นตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
กําหนดการรับสงครั้งละ 1 ครอบครัว โดยยืนรอหางกัน 1- 2 เมตร และไมอนุญาตใหผู
ปกครองเขาบริเวณดานในอาคารเรียน
ขอความรวมมือทานผูปกครองมารับเด็กหลังจากเลิกเรียนตามเวลาที่กําหนดและไม
อนุญาตใหจอดรถภายในบริเวณโรงเรียนเกิน 10 นาที และควรดับเครื่องยนตทุกครั้งขณะจอดรถเมื่อมาติดตอกับโรงเรียน
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1.4 การจัดกิจกรรมในชวงวัน จัดชวงเวลาใหเด็กลางมือทุก 1 – 2 ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังเปลี่ยน
กิจกรรมที่ตองสัมผัสวัสดุตางๆโดยลางมือดวยนํ้าและสบูทุกครั้ง
1.5 ใหเด็กเตรียมอุปกรณสวนตัวมาจากบาน (ถุงโควิด) ภายในถุงมีของใชตางๆประจําตัวเด็ก เชน
ดินสอ ยางลบ สี (จัดใสถุงซิบ) แยกตางหาก แกวนํ้า แปรงสีฟน ยาสีฟน ชุดถุงนอน กระติกนํ้า (เขียนชื่อติดให
เรียบรอย) และนํากลับบานทุกวันหลังเลิกเรียน
1.6 พิจารณาการจัดกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนตามความเหมาะสม เชน การเขาแถวเคารพ
ธงชาติ การรับประทานอาหาร การนอน การลางมือ การแปรงฟน การเลน กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ทางโรงเรียน
ยึดหลัก เวนระยะหาง (Physical Distancing) อยางนอย 1-2 เมตร มีสัญลักษณเพื่อเวนระยะหางบุคคลในการใชบริการ
พื้นที่จุดตางๆ การสวมหนากากอนามัยตลอดกิจกรรมและการจัดกิจกรรม
ในพื้นที่อากาศถายเท เปนตน
1.7 ทางโรงเรียนของดกิจกรรมวายนํ้าและจัดกิจกรรมอยางอื่นแทนหากสถานการณ คลี่คลาย
มาตรการผอนปรนทางโรงเรียนจะแจงใหผูปกครองทราบอีกครั้ง
1.8

งดการนําเด็กเลนเครื่องเลนสนาม Sensory Motor และการเขาดู TV ในกิจกรรมกลุม

1.9

ลดความแออัดของนักเรียนโดยจัดใหเหลื่อมเวลาการพักรับประทานอาหารกลางวัน

แตละระดับชั้น
1.10 สําหรับเด็กเล็กที่มีการนอนกลางวันครูจัดที่นอนโดยรักษาระยะหางกันอยางนอย

1

เมตร
1.11 ในระหวางวันพยาบาลประจําโรงเรียนจะทําการตรวจเช็ครางกาย วัดไขเด็กทุกคนอีกครั้ง หาก
พบวาระหวางวันมีไขอุณหภูมิ 37.6 องศา ขึ้นไป ทางโรงเรียนจะโทรแจงผูปกครองใหนําเด็กไปพบแพทยเมื่อแพทยวิจัยวา
เปนอาการของโรคใด รบกวนผูปกครองแจงใหทางโรงเรียนรับทราบเพื่อดําเนินมาตรการปองกันตอไป
1.12 ทางโรงเรียนมีการอบฆาเชื้อภายในหองเรียนดวยเครื่องอบฆาเชื้อแสง UV ตามตารางอยาง
สมํ่าเสมอ
1.13 ทางโรงเรียนจัดทําบันทึกความสะอาดหองนํ้า หองสวม หองอาหารทุก 2 ช.ม. ตามตารางที่
กําหนด
1.14 ขอความรวมมือทานผูปกครองหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานและบุคคลในครอบครัว
ในสถานที่แออัดหรือที่มีการรวมกันของคนจํานวนมาก

ไป

1.15 หากกรณีพบผูสงสัยติดเชื้อโรคโควิด – 19 หรือผูมีเหตุอันควรสงสัย ทางโรงเรียนจะแจง
สาธารณสุขภายใน 3 ช.ม. ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดตอเพื่อรับทราบคําแนะนําในการดําเนินการตอไปและแจงใหผู
ปกครองทุกทานรับทราบขอมูล
1.16 จัดคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ( COVID -19 ) และรายงานผูบริหารทราบทุกวัน
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สรุปภาพรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) นั้นไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเด็ก ครู ผูปกครอง และชุมชน ไมมีเด็กหรือผู
ปกครองติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในสวนของการจัดงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ทางโรงเรียนไดงดเวนการ
จัดโครงการ กิจกรรม บางประเภท เพื่อความปลอดภัยในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19)
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลเปลงประสิทธิ์
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110100049
ที่อยู (Address) : 60 ซอยศรีเวียง

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : สุรศักดิ์

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีลม

เขต/อําเภอ (District) : บางรัก

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 02-2382445-6,022674264

โทรสาร (Fax.) : 02-2383277

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : ไลน (Line) : ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา

Page 5 of 88

เฟซบุก (Facebook) : -

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีการพัฒนาและการบริหารจัดการสถานศึกาโดยมีผลการประเมินดานตางๆ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 96.41 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 4.50 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ 93.75 ยอดเยี่ยม
โดยในปการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนไดนําผลการประเมินในแตละดาน ดานคุณภาพของเด็ก ดานการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา และดานการจดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไปปรับพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสถาน
ศึกษาในป 2564 ภายใตการจัดการเรียนการสอนในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก ผูปกครอง และชุมชนตอไป

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 การสรางความรูความเขาใจใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบ
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหมีความตอเนื่อง
3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลโครงการการบริหารจัดการงานวิชาการและการพัฒนา
หลักสูตร
4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลาก
หลายในการจัดการเรียนการสอน
5. แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดโครงการสงเสริมการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
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5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- ไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา
หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก
ขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ
วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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ลงชื่อ........................................
(........นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : อนุบาลเปลงประสิทธิ์ (-)
รหัสโรงเรียน : 1110100049
ที่อยู (Address) : 60 ซอยศรีเวียง

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : สุรศักดิ์

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีลม

เขต/อําเภอ (District) : บางรัก

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 02-2382445-6,022674264

โทรสาร (Fax.) : 02-2383277

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : ไลน (Line) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
เกงคิด เกงทํา สรางสรรค มีความสุข
วิสัยทัศน
ภายในป พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์มุงมั่นพัฒนาเด็กใหมีความพรอม โดยองครวมเหมาะสมตามวัย
อยางมีความสุข มีทักษะในการคิดสรางสรรค กลาแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
รักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได
พันธกิจ
1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการโดยองครวมครบทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
เหมาะสมกับวัย
2. สงเสริมใหเด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและกลาแสดงออกผานกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลาก
หลายของโรงเรียน
3. สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและไหวสวยในแบบเปลงประสิทธิ์
4. สงเสริมใหเด็กไดเขารวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
5. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
6. สงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมใหครูมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ บูรณาการที่เนนเด็กเปนสําคัญ
8. โรงเรียนสงเสริมระบบบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝาย
เปาหมาย
1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน โดยองครวมเหมาะสมตามวัย
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คิดสรางสรรค การแกปญหาและการกลาแสดงออกในเด็ก ผานกิจกรรมที่หลาก
หลาย
3. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกเปนแบบอยางที่ดีในการไหวสวยในแบบเปลงประสิทธิ์
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
5. จัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
6. จัดประสบการณ กิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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7. สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคัญ
8. โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการโดยใชหลักการบริหารแบบการมีสวนรวมของทุกฝาย
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
กลยุทธที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
เอกลักษณ
โรงเรียนสงเสริมทักษะการคิดระดับปฐมวัย
อัตลักษณ
ไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียน
ปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียน
ที่มีความ
ตองการพิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย หญิง ชาย หญิง
ระดับกอนประถมการศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3

หองเรียนปกติ

3

34

37

-

-

71

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

42

27

-

-

69

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

35

27

-

-

62

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 9
หองเรียน EP -

111

91

-

-

202

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 9
หองเรียน EP -

111

91

-

-

202
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาง อัจฉรา เธียรประสิทธิ์
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว ประสิทธิรักษ เจริญผล
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย มานน เธียรประสิทธิ์
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สงกรานต คดดี
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

-

23

-

-

23

2. ครูชาวตางชาติ

-

1

-

-

-

1

รวม

-

1

23

-

-

24

ผูสอนการศึกษา
ปฐมวัย

บุคลากรทางการ
ศึกษา
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ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

- ธุรการ

-

-

2

-

-

2

- ฝายเทคโนโลยี

-

-

2

-

-

2

- บรรณารักษ

-

1

-

-

-

1

บุคลากรอื่นๆ

6

-

-

-

-

6

รวม

6

1

4

-

-

11

รวมทั้งสิ้น

6

2

27

-

-

35

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน
ผูสอนการศึกษา
ปฐมวัย
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จํานวน
หอง

จํานวน
นักเรียน

9

202

จํานวน จํานวนผูเรียนตอ
ครู
ครู
24

9:1

จํานวนผูเรียนตอ
หอง
23:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

15

9

24

ภาษาไทย

-

-

-

คณิตศาสตร

-

-

-

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

-

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

-

2

ศิลปะ

1

-

1

การงานอาชีพ

1

1

2

ภาษาตางประเทศ

2

-

2

รวม

21

10

31
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญ
ประโยชน

จํานวนผูบังคับ
บัญชา

จํานวนวุฒิทาง
ลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกอง
ลูกเสือ

มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

-

-

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง

จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการ
ศึกษาพิเศษ

ทั้งหมด

-

-

-

ขึ้น
ไมขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน
-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพเด็ก
โครงการ
1. โครงการสงเสริมทักษะภาษาสื่อสาร

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดทักษะในการใชภาษาสื่อสาร สามารถใชทักษะภาษาสื่อสารเพื่อบอกความตองการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได เลาเรื่อง ถาม และตอบคําถามไดเขาใจ เกิดนิสัยรักการอานและมีความสุขในการ
เขาหองสมุด รักหนังสือ รูจักใชหนังสือเพื่อคนควาหาความรูที่ตนเองสนใจ เกิดความคิดสรางสรรค สราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน
ผลสําเร็จ
94.56 : โครงการสงเสริมทักษะภาษาสื่อสารจัดขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีทักษะในดานการใช
ภาษาสื่อสารกับบุคคลอื่นรอบตัวอยางเหมาะสมกับวัย โดยไดจัดกิจกรรมสําคัญคือกิจกรรมยามเชา ซึ่งจัด
ในเวลาเขาแถวหลังเคราพธงชาติ โดยมีกิจกรรมหลากหลายหมุนเวียนกันไป เชน เกมคําถามอะไรเอย
ทายปญหาจากภาพ เลานิทาน ทดลองวิทยาศาสตร ทําทาทางประกอบเพลง จับบัตรภาพ ซึ่งเด็กมีความ
สนุกสนานในการรวมกิจกรรม รวมตอบคําถาม เด็กถามตอบในประเด็นที่ตรงกับคําถาม นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมรักการอานและโลกนิทาน ซึ่งสงเสริมใหเด็กรักในการเรียนรู ศึกษาคนควาในสิ่งที่ตนสนใจโดยมี
การสงเสริมใหเด็กเขาหองสมุด และรูจักใชหนังสือเพื่อคนควาขอมูลตาง ๆ และมีการจัดกิจกรรมโลก
นิทานซึ่งมีการแสดงของเด็ก ๆ รวมกับคณะครู สงผลใหเด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู สนใจที่จะ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว และใชภาษสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม
มาตรฐาน
การศึกษา
สอดคลอง
กับ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได มีความมั่นใจและเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู สามารถนําภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียนมีการจัดใหมี
หลักสูตรการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของทองถิ่น มีการจัด
ครูที่มีความสามารถตรงกับภาระหนาที่ มีความรู ความสามารถ ประสบการณ จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูมีความรูความสามารถ จัดประสบการณการเรียนรูและกิจกรรมใหเด็กไดหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็ก สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
ผลสําเร็จ
93.28 : โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนอีก 1 โครงการที่ชวยพัฒนาเด็กตามบริบทของ
ชุมชนโดยรอบซึ่งเปนยานธุรกิจและมีการใชภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ในโครงการนี้มีกิจกรรมที่สําคัญคือ กิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนในหองเรียน และกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในหองเรียน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรูโดยครูตางชาติเจาของภาษาตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 – 3 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมุงเนนการพัฒนาทักษะในดานการฟง การพูด และการ
เขียนเบื้องตน ซึ่งทั้งเด็กและผูปกครองใหความสนใจในการจัดการเรียนรูอยางมาก นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษาในวันสําคัญคือภาษาอังกฤษในวันคริสตมาส และภาษาจีนในวันตรุษจีน แต
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งระบาดอยางหนักในวงกวางสงผลใหไม
สามารถจัดทั้งสองกิจกรรมหลังได อยางไรก็ตามการเรียนรูในหองเรียนก็ยังมีการจัดการเรียนรูอยางเหมาะ
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สม เด็กไดเรียนรูและฝกทักษะในดานการใชภาษาตางประเทศทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ครูใชสื่อการ
เรียนรูที่หลากหลายเพื่อจัดการเรียนรูใหเด็กมีความสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะฝกใหเด็กรูจักฟง รองเพลง เตนรําทําทา กลาแสดงออก ใหเด็กฝกพูด ฝกขีดเขียน
ตัวหนังสือ การดําเนินงานโครงการสงผลใหเด็กมีความมั่นใจในการใชภาษามากขึ้น โดยเฉพาะภาษาตาง
ประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เด็กสามารถพูดคุยโตตอบกับคุณครูหรือบุคคลอื่นในประโยคงาย ๆ
ได สื่อสารไดอยางเขาใจ กลาแสดงออก มีทักษาะการฟงที่ดี สนใจใฝรู เรียนรูอยางมีความสุขแมจะเปน
ภาษาที่ไมไดใชปกติทั่วไปในครอบครัวสําหรับเด็กบางคน แตเด็กก็มีพัฒนาการอยางเห็นไดชัด
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบทของโรงเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู มีความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาสงสัย ซักถาม คนควาหาความ
รูในสิ่งที่ตนสนใจ ใชความคิดเชิงคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรหาเหตุผล ใหเกิดความคิดรวบยอดในการ
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เรียนรู เด็กรูจักเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักแสดงความคิดเห็นของตนและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นอยางมีเหตุผล ครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของเด็ก สามารถจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูที่
หลากหลายผานประสบการณตรง ครูสามารถประเมินพัฒนาการการเรียนรูของเด็กดวยวิธีการที่หลาก
หลาย และสามารถชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
91.65 : โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหครูไดจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงพัฒนาการความพรอมและความตองการของเด็กในการเรียนรูเปนสําคัญ โดยมุงเนน
การเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ซึ่งเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง มีทักษะการคิด คิดอยางเปน
ระบบ มีเหตุผล โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
ซึ่งเนนการเรียนรูดวยการบวนการคิดวิเคราะห หาเหตุผล ตกตะกอนเปนความรูความเขาใจของตนเอง
จัดมุมการเรียนรูในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมเสริมประสบการณ มุมจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค มุมบล็อก เปนตน และเนนการจัดการเรียนการสอนใน 6 กิจกรรมหลัก ไดแก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียนของตน การดําเนินงานโครงการสงผลใหโรงเรียนมี
ผลการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเปน Active Learner ครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการหลาก
หลายเพื่อพัฒนาเด็ก สงเสริมใหเด็กใชความคิดดวยการตั้งคําถามปลายเปด และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เด็กมีสวนรวมในการหาคําตอบ ครูใชผลการวิจัยในชั้นเรียนมาวิเคราะหและพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง เด็ก
มีพัฒนาการสมวัย เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว วิ่งเลนออกกําลังกายไดโดยไมเหนื่อยงายเหมาะสม
ตามวัย รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล กลาซักถามในเรื่องที่ตนเองสงสัย คนควาหาคําตอบดวยตนเอง
แกไขปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู ใฝรู สนใจหนังสือ รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กสามารถแสดงออกตามความรูสึก ผานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ราเริง แจมใส
สนุกสนาน รูจักควบคุมอารมณ เหมาะสมตามวัย เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหา โดยใช
ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เด็กสามารถใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคในการ
เรียนรูเหมาะสมตามวัย โรงเรียนจัดวัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะแก
การเรียนรูสําหรับเด็กอยางเพียงพอ ครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
93.66 : นอกจากการเรียนรูในประสบการณสําคัญจะชวยพัฒนาเด็กใหมีความพรอมแลว กิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ ก็จําเปนตอการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเด็กในสังคมปจจุบันเชนกัน ทางโรงเรียนจึงจัด
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กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษขึ้นซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร ซึ่ง
จัดสําหรับระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โดยเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เด็ก
สามารถปดเปดเครื่องคอมพิวเตอร เขาไปใชโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองได บอกสวนประกอบพื้น
ฐานภายนอกของคอมพิวเตอร ในกิจกรรมวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นอนุบาล สงผลใหเด็กมีทักษะการคิดเชิงวิทยาศาตรและหาคําตอบอยางมีเหตุผล และกิจกรรม
ดนตรี ในทุกระดับชั้น ซึ่งเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับจังหวะ ทํานองของดนตรี เครื่องดนตรีตาง ๆ มีความสุข
และสนุกในการเคลื่อนไหวไปกับจังหวะและเสียงเพลง จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูใน
กิจกรรมพิเศษ สงผลใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก รูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผล มีความมั่นใจ
ในตนเอง รูจักแสดงอารมณไดเหมาะสมตามวัย รูจักควบคุมอารมณของตนเอง มีความสดชื่นแจมใส รัก
ในเสียงดนตรีและชื่นชมธรรมชาติ ครูมีความรูความสามารถจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน

5. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
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คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กสามารถเลือกตั้งไดถูกตองตามขั้นตอน รูจักการปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามที่ดี โรงเรียนสง
เสริมการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ เนนผูเรียนเปนสําคัญใหไดเรียนรูผานประสบการณตรง สง
เสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- กษัตริยเปนประมุข ครู
สามารถจัดการเรียนรูหลากหลายใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณตรง สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการ
ปกครองของประเทศและชวยปลูกฝงเจตคติที่ดีตอระบอบการปกครองของประเทศ ตลอดจนการปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเปนสมาชิกที่ดีในสังคม เด็กและบุคลากรในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม ปฏิบัติตนตามหนาที่และความรับผิด ชอบ เคารพซึ่งกันและกัน อยูและทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข
ผลสําเร็จ
94.00 : โรงเรียนมีการจัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนเพื่อใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยจัดเปนกิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน มีการรับสมัครเด็กที่มีความเหมาะสมเขารับการเลือกตั้ง มีการใหผูเขาสมัครไดหาเสียง
ดวยวิธีการจัดทําปายหาเสียง และการชี้แจงนโยบายของตนใหผูอื่นทราบ การเลือกตั้งจัดขึ้นโดยใหเด็กทุก
คน รวมทั้งครูและบุคลากรไดลงคะแนน ณ คูหาเลือกตั้งที่จัดขึ้น เด็กไดเรียนรูกระบวนการในการเลือกตั้ง
และการใชสิทธิ์ของตนเอง นอกจากนี้ผูชนะการเลือกตั้งไดจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบาย
ของตนเอง และทําหนาที่ของตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ เชน เปนตัวแทนพูดหนาแถว ตัวแทนใน
การนํากลาวสวดมนต เปนตน เด็กไดเรียนรูถึงการรับผิดชอบตอหนาที่ สิทธิของตนเอง การเคารพสิทธิผู
อื่น การทํางานรวมกับผูอื่น นอกจากนี้เด็กที่ไมไดเขาสมัครรับเลือกตั้งก็ปฏิบัติตนเปนผูตามที่ดี เคารพกฎ
กติกาของสวนรวม ประพฤติปฏิบัติตนตามขอตกลงตาง ๆ ได รูจักหนาที่ของตนเอง เชนรูจักการเขาแถว
เคารพธงชาติ การเขาแถวเรียงลําดับกอนหลัง รูจักอดทนรอคอย ปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ครูมีความรูความสามารถจัดประสบการณตรงใหเด็กเรียนรูหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
กับ

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดจิตสํานึกที่ดี รูจักเลนกีฬาและวิ่งเลนออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหสมบูรณแข็งแรง
ปลอดภัย รูจักควบคุมอารมณ เปนผูมีจิตใจเบิกบาน ยิ้มแยมแจมใสเสมอ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีวินัย เคารพกฎกติกา สิทธิของตนเองและสิทธิของผูอื่น ยอมรับในความแตก
ตางระหวางบุคคล มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ไดดวย
ตนเอง ครูพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อนําความรูมาจัดประสบการณการเรียนรูให
เด็กไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการวิเคราะห สังเกต ประเมินผลพัฒนาการของ
เด็ก และนําผลการประเมินมาวิเคราะหและใชเปนขอมูลในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็ก
ใหเหมาะสมและตอเนื่อง โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กอยางหลาก
หลาย จัดครูใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเด็กอยางเพียงพอ รวมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บาน โรงเรียน และชุมชน
ผลสําเร็จ
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95.88 : โครงการกีฬาสีเปนอีก 1 โครงการที่โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดขึ้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็กโดยเฉพาะพัฒนาการดานรางกายโดยมุงเนนใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงผาน
การเลนกีฬาซึ่งฝกใหเด็กมีวินัย รูจักเคารพกฎกติกา มีมารยาท รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการจัดกิจกรรมได
กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขันขึ้น 2 วัน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ระบาดอยางตอเนื่อง และสงผลตอการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการตาง ๆ รวมทั้งโรงเรียน โดย
แบงการแขงขันตามระดับชั้นคือ ในวันแรกเปนการแขงขันในชั้นระดับเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล
ปที่ 1 และในวันที่ 2 เปนการแขงขันในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 และระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 มีการจัดการ
แขงขันดวยกีฬาหลากหลายทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เชนกระโดดไกล โยนบอลเขาหวง วิ่งเก็บ
ของ โยนหวงเขาหลัก วิ่งผลัด วิ่งตะขาบ บาสเก็ตบอล และฟุตบอล การดําเนินงานมีการรักษาระยะหาง
ตามมาตรการปองกันโรค และมีเจาหนาที่จากหนวยงานสาธารณสุขมาใหคําแนะนําในการจัดงาน ผลใน
การจัดโครงการกิจกรรมกีฬาสีถภายในโรงเรียน ไดรับความรวมมือจากคณะครู ผูบริหาร และพอแมผู
ปกครองเขารวมกิจกรรมเกินรอยละ 80 ซึ่งทุกทานใหความรวมมือในการเปนกําลังสําคัญดูแลและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการจัดงานและชวยเหลือดูแลเด็ก ถึงแมการจัด
งานจะมีความยากลําบากและไมสมบูรณนัก แตก็สงผลใหโครงการประสบความสําเร็จ บานและโรงเรียนมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน รวมแรงรวมใจในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก ครูจัดกิจกรรมหลากหลายใหเด็กได
เรียนรู เด็กไดเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติ มีความสุขในการแขงขัน สนุกสนานในการรวมกิจกรรม
เคารพกฎกติกามารยาท รูจักวางแผนในการทํางาน ทํางานเลนกีฬารวมกันเปนทีม กลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออก กลาตัดสินใจแกปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง รวมทั้งมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง วิ่งเลน
ออกกําลังกายไดอยางคลองแคลว ไมเหนื่อยงาย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดเรียนรูและรวมกิจกรรมวันสําคัญตามวัฒนธรรมประเพณี เกิดการเรียรูที่หลากหลายใน
วัฒนธรรมอันดีงาม รูจักและเขาใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
สามารถปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับความเปนไทย
ผลสําเร็จ
94.99 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดขึ้นเพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม และกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ จัด
ขึ้นในโอกาสวันสําคัญทางประเพณีไทยเปนหลัก สําหรับในกิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์นั้นจัดขึ้น
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีมารยาทอยางไทย ไหวอยางถูกตองสาวยงาม โดยจัดใหมีการประกวดการไหวสวย
และมารยาทอื่น ๆ ดวย การไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์คือ เวลาไหวตองยืนเทาชืด ยกมือพนม กมศีรษะ
ดวยความนอบนอมและสวยงาม ซึ่งเด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี และมีความสวยงาม นอกจากนี้
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ในเวลาทุกเชาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ คุณครูจะเนนเรื่องการไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ใหเด็ก ๆ ทุกคน
จนเปนอัตลักษณของโรงเรียน นอกจากนี้ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเด็ก ๆ ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตนตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเขาพรรษา และในกิจกรรมลอยกระทงเด็ก ๆ ก็ ไดรวม
กิจกรรม โดยมีการแตงกายชุดไทย จัดทํากระทงมาลอยในสระนํ้าของโรงเรียน ซึ่งทั้งเด็ก ครู และผู
ปกครองไดรวมกิจกรรม และประทับใจในการปฏิบัติตนของเด็ก ๆ ถึงแมวาในกิจกรรมสงทายปเกา
ตอนรับปใหมและกิจกรรมวันเด็กไมสามารถจัดไดเนื่องดวยการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มี
การแพรระบาดในวงกวางสางผลใหสถานศึกษาตองงดจัดกิจกรรมตาง ๆ แตในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดจัดขึ้นก็
สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดสัมผัส และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีตลอดจน
มารยาทอันดีงามของไทย ไดเรียนรูและเขาใจในความเปนไทย สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณของคนไทย
และอัตลักษณของโรงเรียนไดอยางดี นอกจากนี้ยังมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก
เหมาะสมตามวัย มีอารมรยิ้มแยมแจมใส มีความสุขในการเรียนรูและรวมกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมหลาก
หลายสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใหกําลังใจ เสริมแรงเด็กใหเด็กมีความมั่นใจ สงผลใหได
รับความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของในการดําเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบท

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
8. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําลงมาสูการปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมกับวัย เชนในเรื่องการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การรูจักใช และเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ รอบ
ตัว รวมทั้งการรูจักแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง เชน การปลูกผักสวนครัวไวรับประทาน และ
มีเห็นคุณคาของสิ่งที่ตนเองไดปลูก ครูจัดการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาเด็กใหมีความประหยัดและ
เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ รวมทั้งรูจักอนุรักษณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลสําเร็จ
96.20 : โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษกิจพอเพียงเปนโครงการสําคัญโครงการหนึ่งที่
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนฐานของความ
พอเพียงซึ่งเปนแนวคิดที่องคพระบามสมเด็กพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไวใหแกประชาชน
ชาวไทย โดยทั้งนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสําคัญคือ กิจกรรมประหยัดนํ้าปะหยัดไฟ กิจกรรมขยะรีไซเคิล
และกิจกรรมปลูกไดกินดี ในกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ และกิจกรรมขยะรีไซเคิลนั้นเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางประหยัด และการรูจักนําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชใหม ซึ่งเด็กไดเรียนรูและ
เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดเชน ปดไฟ กอนออกจากหองเรียน
เวลาที่ไมมีคนอยู ปดนํ้าหลังจากใชเสร็จแลว นําขยะที่ใชแลว เชนกลองนม แกนกระดาษทิชชู มาประดิษฐ
สิ่งของ ในกิจกรรมปลูกไดกินดี เด็กไดเรียนรูและทดลองปลูกผัก และดูแลผักของตนเอง สงผลใหเด็กหัน
มารับประทานผักมากขึ้น จนเด็กบางคนถึงกับบอกกับผูปกครองวาเขาอยากรับประทานผักที่เขาปลูก สง
ผลใหโรงเรียนไดรับการชื่นชมในการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกผักและรับประทานผัก
นอกจากนี้มีผูสนใจจากชุมชนรอบโรงเรียนติดตอขอเขามาชมแปลงเกษตรแตเนื่องดวยการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่สงผลใหมีการประกาศงดจัดกิจกรรมในโรงเรียนจึงไมสามารถใหผูสนใจเขา
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ชมได อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานของโครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สงผลใหเด็กเห็นคุณคาของทรัพยากร รูจักการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม รูจักการปลูกผักเพื่อนํามาทํา
อาหารรับประทาน ไดเรียนรูเกี่ยวกับความพอเพียง ใชอยางพอเพียง อยูอยางพอเพียง ครูเองก็ไดปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก และโรงเรียนก็ไดรับความสนใจจากผูปกครองและชุมชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

9. โครงการหนูนอยสุขภาพดี

คาเปา
หมาย
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87.00 : เด็กมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ นํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ เคลื่อนไหวรางกายไดอยาง
แคลวคลอง สวนตาง ๆ ของรางกายทํางานประสานสัมพันธกันดี มีความมั่นใจ กลาแสดงออก และมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ดานเหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และรักษาตนใหปลอด
จากโรคและอันตรายได
ผลสําเร็จ
90.36 : โครงการหนูนอยสุขภาพดีจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักดูแลสุขภาพของตนเอง ฝกใหเด็กรูจัก
สรางสุขนิสัยที่ดี โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมคือ กิจกรรมตรวจสุขภาพยามเชา ซึ่งครูประจําชั้นและครูคูชั้น
แตละหองจะตรวจรางกายของเด็กทุกสัปดาห สัปดาหละครั้ง โดยตรวจเล็บ ผม ฟน ผิวหนัง และเสื้อผา
วาเด็กรูจักดูแลความสะอาดของรางกายและเครื่องแตงกายไหม และ กิจกรรมโยคะ และแอโรบิค ที่จัดใน
ยามเชาหลังเคารพธงชาติ สลับผลัดเปลี่ยนกับกิจกรรมยามเชาที่เนนการสงเสริมดานทักษะสื่อสาร สง
เสริมใหเด็กรูจักออกกําลังกาย รูจักมีสมาธิ สังเกตการณทํางานของรางกาย ผลขงการจัดกิจกรรม
โครงการสงผลใหเด็กทุกคนมีสุขภาพดี รักษาความสะอาดของตนเอง ไมคอยพบเด็กที่ปวย แตพบวาเด็ก
ทุกคนรวมกิจกรรมดวยอารมณแจมใส เคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว การทํางานของรางกาย
ประสานสัมพันธกันดี รูจักวิ่งเลนออกกําลังกายโดยไมเหนื่อยงาย รางกายสมบูรณแข็งแรง อีกทั้งยังมี
ความมั่นใจ กลาแสดงออกเหมาะสมกับวัย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
10. โครงการรับประกาศนียบัตรเด็กจบชั้นอนุบาลปที่ 3

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเขารวมรับประกาศนียบัตรดวยความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ กลาแสดงออก มีทัศนคติที่ดีตอ
การเรียนรู พรอมที่จะกาวสูการศึกษาในระดับตอไปอยางมั่นใจ ผูปกครองมีความชื่นชมยินดีกับความ
สําเร็จของเด็กชั้นอนุบาล 3 ในการจบการศึกษา และมีความชื่นชมในผลงานของเด็ก
ผลสําเร็จ
98.70 : โครงการรับประกาศนียบัตรเด็กจบชั้นอนุบาลปที่ 3 จัดขึ้นเพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความ
สําเร็จของตนเอง มีความมั่นใจและมีความพรอมในการที่จะศึกษาตอในระดับตอไป ดดยทั้งนี้โรงเรียนได
จัดกิจกรรมใหเด็กทุกคนไดรับประกาศนียบัตรจากผูบริหารระดับสูงของโรงเรียน เชิญพอแมผูปกครอง
รวมเปนเกียรติในงาน เด็กทุกคนมีความตั้งใจในการรวมกิจกรรม มีความอดทนปฏิบัติตนตามความเหมาะ
สมในการรวมงานพิธีการตามกําหนดการเปนขั้นตอน เด็กที่รับประกาศนียบัตร เดินตอแถวอยางเปน
ระเบียบเรียบรอย รูจักลําดับกอนหลังตามที่ไดซอมมา และเมื่อรับใบประกาศแลวก็กลับมานั่งที่เดิมรอ
เพื่อนที่ยังไมไดรับอยางเปนระเบียบ ประธานนักเรียนและตัวแทนไดกลาวขอบคุณ คุณครู และพอแมผู
ปกครองที่มีสวนสรางความสําเร็จ เด็กทุกคนมีความชื่นชมในผลงานความสําเร็จของตนเองที่ไดสําเร็จการ
ศึกษาในระดับอนุบาล ที่ทัศนคติที่ดีตอการเรียนตอในระดับตอไป พอแมผูปกครองมีความชื่นชมยินดีกับ
บุตรหลานของตน และเด็กทุกคน มีการมอบของขวัญของที่ระลึกใหบุตรหลานเพื่อเปนกําลังใจ และรวม
ถายรูปที่ระลึก นอกจากนี้พอแมผูปกครองไดกลาวขอบคุณและชื่นชมโรงเรียนและคณะครูที่เห็นความ
สําคัญของเด็กทุกคน จัดการศึกษาใหเด็กทุกคนมีความรู มีความมั่นใจในการที่จะไดศึกษาตอในระดับที่สูง
ขึ้น อีกทั้งยังจัดงานมอบประกาศนียบัตรไดเหมาะสมเรียบรอย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

กับตัวชี้วัด เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
กระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
ศึกษาธิการ กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

คาเปา
หมาย
87.00 : โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานตามความมุงหมายของการศึกษาชาติ มีการจัด
ทําหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของชุมชน ครูมีความ
เขาใจในหลักสูตรและจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักสูตร
สถานศึกษาเปนกรอบแนวทาง เด็กไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรของโรงเรียน เกิดประสิทธิผลของการ
เรียนรู
ผลสําเร็จ
93.60 : โรงเรียนจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยใหครูมีสวนรวมในการวางแผนจัดทําหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับ
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บริบทของชุมชนที่อยูอาศัย รวมวางแผนในการจัดทําปฏิทินการสอนประจําป การจัดหนวยการเรียนรูให
เหมาะสมกับวัยของเด็กในแตละระดับชั้น สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา หลักสูตรแกน
กลาง และ บริบทของชุมชน ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูของตนเองสงใหผูบริหารตรวจ
สอบความเหมาะสมกอนการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็ก และเมื่อจัดประสบการณการ
เรียนรูแลวก็มีการบันทึกผลการจัดประสบการณเพื่อบันทึกปญหา สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข สิ่งที่ตองสง
เสริม สิ่งที่สังเกต พบเจอ เพื่อชวยในการพัฒนาเด็กและพัฒนาการจัดการเรียนรู ดดยมุงเนนการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการรตรงและเกิดการเรียนรูและสรางความเขาใจ
ดวยตนเองเพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืน ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาเด็ก
ใหบรรลุตามเปาประสงคในการพัฒนาของโรงเรียน การดําเนินงานสงผลใหโรงเรียนมีระดับคุณภาพที่ดี
จัดการศึกษาไดสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสอดคลอง
กับบริบทของชุมชน ครูมีการแสวงหาความรูเพื่อนํามาพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหเด็กอยางมีประสิทธิภาพ เด็กไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรของโรงเรียน เกิดประสิทธิผลของการ
เรียนรู มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก ใฝเรียนรู และรูจักทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความ
สุข
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง

คาเปาหมาย
87.00 : ผูปกครองรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน ผู
ปกครองและครูไดแลกเปลี่ยนขอมูลพื้นฐานของเด็ก บานและโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
ผลสําเร็จ
87.06 : ถึงแมเปนชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําใหสถานศึกษา
หรือสถานที่ตาง ๆ จัดกิจกรรมที่จําเปนดวยความยากลําบาก ดวยตองรักษามาตรการการปองกันโรค
อยางเขมงวด โดยเฉพาะการรักษาระยะหางเพื่อลดความแออัดของผูเขารวมกิจกรรม สงผลใหการจัด
กิจกรรมแตละกิจกรรมของโรงเรียนตองแยกจัด และจํากัดผูเขารวมก็ตาม ผูปกครองก็ไดใหความสนใจเขา
รวมในกิจกรรมพบปะผูปกครอง เพื่อรับทราบนโยบายและการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งผูปกครองไดให
ความสนใจเกี่ยวกับการใหความรูเพิ่มเติมแกผูปกครอง เชน ในเรื่องของพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
จิตวิทยาสําหรับเด็ก นอกจากนี้ผูปกครองและครูประจําชั้นยังไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลพื้นฐาน
และขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาเด็ก เชน พฤติกรรมที่คุณครูและผูปกครองควรใหความใสใจเปน
พิเศษในเด็กแตละคน หรือพฤติกรรมที่ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งขอเสนอแนะอัน
เปนประโยชนจากผูปกครองที่โรงเรียนไดนํามาพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหบานและโรงเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้
วัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
ชาติ
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- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

ศึกษาธิการ
3. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : เด็กใหความสนใจในการใชแหลงเรียนรูเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม หรือในสิ่งที่ตนเองสงสัย มี
ความสุข และสนุกกับการเรียนรูที่เกิดขึ้น แหลงเรียนรูมีสภาพพรอมใชงาน สะอาด และปลอดภัย ครูมี
ความเอาใจใสดูแลและชวยพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย และพรอมใชงาน
ผลสําเร็จ
93.73 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย โดยครูและเด็กรวมกัน
ดูแลเอาใจใสใหแหลงเรียนรูมีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ชวยจัดปรับปรุงแหลงเรียนรูใหนาดู นาชม
และพรอมใชงานเสมอ เด็กเกิดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน อาทิเชน แหลงเรียนรูภายนอก
หองเรียนอันไดแก เครื่องเลนสนาม สวนหยอม แปลงเกษตร มีการจัดกิจกรรมตนไมพูดได โดยการทํา
ปายชื่อตามตนไมตาง ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ไดอาศัยเรียนรูโดยการซักถามชื่อตนไมตาง ๆ จากที่ครูนําปายไปติดไว
เกิดความสนุกในการเรียนรู และไดชวยดูแลสวนหยอม นอกจากนี้ภายในหองเรียนมีการจัดมุมการเรียนรู
ตาง ๆ เชน มุมของเลน มุมเกมการศึกษา เปนตน และจัดหองปฏิบัติการตาง ๆ ไดแก หองคอมพิวเตอร
หองวิทยาศาสตร หองE-Learning และหองสมุด เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและศึกษาคนควาในสิ่งที่ตนสนใจ
สงผลใหเด็กเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะดานความคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจ การซักถามในขอ
สงสัย รูจักตัดสินใจและแกปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
วัดกระทรวง
ชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่สงเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตาม
เปาประสงค และพันธกิจของโรงเรียนที่กําหนดไว เกิดเปนมาตรฐานของโรงเรียน สงผลใหคุณภาพของ
โรงเรียนเปนที่ยอมรับในสังคม
ผลสําเร็จ
90.00 : โรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ(PDCA) โดยไดรวมกันระดมความคิดทั้งครูและผู
เกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2563 – 2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนิน
งานประจําป มีการจัดโครงการตาง ๆ รวม 22 โครงการเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมี
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก อาทิเชน โครงการหนูนอยสุขภาพดี โครงการสงเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย
โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ โครงการ
กีฬาสี โครงการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากร เชน โครงการพัฒนา
บุคลากร โครงการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน และโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน เชน โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และโครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการตาง ๆ จากผูเกี่ยวของอยูใน
ระดับดี นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดทําระบบสารนิเทศ จัดทําบัญชีเอกสาร เพื่อสะดวกตอการเก็บรวบรวม
และคนหาขอมูล และยังสรางชุมชนแหงการเรียนรู สงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เกิด
ความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน และมอบหนาหนาที่ใหผูรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของโครงการ การจัดประสบการณการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และจัดทํารายงานประจําป สง
ผลใหการดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม
มาตรฐาน
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การศึกษา
สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู มีความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาสงสัย ซักถาม คนควาหาความ
รูในสิ่งที่ตนสนใจ ใชความคิดเชิงคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรหาเหตุผล ใหเกิดความคิดรวบยอดในการ
เรียนรู รูจักเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักแสดงความคิดเห็นของตนและยอมรับฟงความคิดเห็นของผู
อื่นอยางมีเหตุผล ครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของเด็ก สามารถจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูที่
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หลากหลายผานประสบการณตรง ประเมินพัฒนาการการเรียนรูของเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
สามารถชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
91.65 : โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหครูไดจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงพัฒนาการความพรอมและความตองการของเด็กในการเรียนรูเปนสําคัญ โดยมุงเนน
การเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ซึ่งเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง มีทักษะการคิด คิดอยางเปน
ระบบ มีเหตุผล โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
ซึ่งเนนการเรียนรูดวยการบวนการคิดวิเคราะห หาเหตุผล ตกตะกอนเปนความรูความเขาใจของตนเอง
จัดมุมการเรียนรูในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมเสริมประสบการณ มุมจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค มุมบล็อก เปนตน และเนนการจัดการเรียนการสอนใน 6 กิจกรรมหลัก ไดแก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียนของตน การดําเนินงานโครงการสงผลใหโรงเรียนมี
ผลการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเปน Active Learner ครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการหลาก
หลายเพื่อพัฒนาเด็ก สงเสริมใหเด็กใชความคิดดวยการตั้งคําถามปลายเปด และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เด็กมีสวนรวมในการหาคําตอบ ครูใชผลการวิจัยในชั้นเรียนมาวิเคราะหและพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง เด็ก
มีพัฒนาการสมวัย เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว วิ่งเลนออกกําลังกายไดโดยไมเหนื่อยงายเหมาะสม
ตามวัย รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล กลาซักถามในเรื่องที่ตนเองสงสัย คนควาหาคําตอบดวยตนเอง
แกไขปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู ใฝรู สนใจหนังสือ รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
ศึกษาธิการ กลุม เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
6. โครงการพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรครูมีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินตามนโยบายของโรงเรียนโดยใชความรู
และเทคนิคตาง ๆ ที่ไดรับมาพัฒนาใหโรงเรียนมีคุณภาพทางการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น
ผลสําเร็จ
90.00 : โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการอบรม on site และการอบรม onlineเชน อบรมแนวทางการจัดการเรียนรูผาน Online
ระดับชั้นอนุบาล ของบริษัทนานมีบุคส อินโนเวชั้นจํากัด อบรมหลักสูตรของขวัญแหงกลองทรัพยากร จัด
ขึ้นภายในโดยมีวิทยากรมาบรรยาย อบรมเรื่องโควิด 19 และ ระบาทวิทยา โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนตน เมื่อครูอบรมเสร็จแลวก็มีการจัดทํารายงานบันทึกการเขารับการอบรม และหาก
การอบรมนั้นมีเพียงครูบางสวนเขารวม ก็จะมีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาขยายความรู
ถายทอดสูครูทานอื่นที่ไมไดรับการอบรมในหัวขอนั้น เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชุมชนแหงการ
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เรียนรู ทําใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผลจากการเขารับการอบรมอยางสมํ่าเสมอทําใหครูมีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณณการเรียนรูใหเด็กมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตองานที่ตนเองรับ
ผิดชอบ ทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และองคกร
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
7. โครงการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร

คาเปาหมาย
87.00 : บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันธตอ
โรงเรียน
ผลสําเร็จ
90.25 : โรงเรียนดําเนินงานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร โดยจัดทําโครงการสรางขวัญและ
กําลังใจบุคลากร มีการจัดสวัสดิการใหบุคลากรเชน อาหารกลางวัน ผาตัดชุดเครื่องแบบ ประกันสังคม
การลากิจ ลาปวยของครู รวมถึงสวัสดิการในการจัดงานทางครอบครัวของครูตามความเหมาะสม ถึงแม
ในสวนของกิจกรรมสัญจรครูซึ่งปกติมีการจัดงบประมาณเพื่อใชในการจัดสัญจรครูหรือจัดงานเลี้ยง
สังสรรคเพื่อเสริมสรางกําลังใจและสรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะจะไมไดดําเนินการในปการ
ศึกษานี้ อันเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)ก็ตามแต
บุคลากรก็มีความเขาใจในสถานการณนี้เปนอยางดี และก็ขวัญกําลังใจในการสรางกําลังซึ่งกันและกันใน
การทํางาน มีความรักในองคกร มีความสามัคคีในหมูคณะ และรวมกันดําเนินงานตามนโยบายของ
โรงเรียนอยางเขมแข็งเพื่อรวมกันฟนฝาอุปสรรคใหผานพนสถานการณอันไมปกตินี้ไปใหได
มาตรฐานการ
ศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
วัดกระทรวง
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
ศึกษาธิการ
8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดรับประสบการรตรงในการเรียนรู รูจักดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง และสถานที่ มีสุข
นิสัยที่ดี ตลอดจนรูจักดูแลความปลอดภัยของตนเอง ชวยเหลือตนเองได ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม ผูกี่ยวของมีความพึงพอใจโรงเรียนในการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก อาคาร
สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย นาอยูนาเรียน มีแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ เพียงพอแกเด็ก ครูจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ผลสําเร็จ
91.65 : โรงเรียนมีการจัดการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน โดยจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ขึ้น มี
กิจกรรมสําคัญคือกิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมตอตานยาเสพติด กิจกรรมการซอม
อพยพหนีไฟ และกิจกรรมเด็กไมจมนํ้า โดยแตละกิจกรรมที่จัดขึ้นมุงเนนเพื่อใหเด็กเรียนรูที่จะอยูอยาง
ปลอดภัย และดูแลตัวเองจากสถานการณตาง ๆ เด็กไดเรียนรูจากสถานการณจริง เชนในกิจกรรมอพยพ
หนีไฟ มีการจําลองสถานการณเพื่อใหเด็กเขาใจและเห็นภาพ เด็กไดเรียนรู และถามคําถามที่เกี่ยวกับการ
แกไขสถานการณเชน เวลาเกิดเพลิงไหมตองแจงใคร และควรทําอยางไร หรืออยางในกิจกรรมตอตานยา
เสพติด ก็ไดมีการจัดทําปายรณรงค และเดินรณรงคบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน เด็กไดรวมเรียนรูและ
เขาใจถึงอันตรายของยาเสพติด ถึงแมวากิจกรรมเด็กไมจมนํ้าจะไมไดจัดเนื่องดวยสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตาม แตการดําเนินงานของโครงการในกิจกรรมอื่น ๆ ก็ สําเร็จลุลวง
ดวยดี สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และผูเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ
มาตรฐาน
การศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

9. โครงการสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กสามารถแสดงออกตามความรูสึก ผานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ราเริง แจมใส
สนุกสนาน รูจักควบคุมอารมณ เหมาะสมตามวัย คิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหา โดยใชทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคในการเรียนรูเหมาะสมตาม
วัย โรงเรียนจัดวัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะแกการเรียนรูสําหรับเด็ก
อยางเพียงพอ ครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงอยางหลาก
หลาย และมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
96.33 : นอกจากการเรียนรูในประสบการณสําคัญจะชวยพัฒนาเด็กใหมีความพรอมแลว กิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ ก็จําเปนตอการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเด็กในสังคมปจจุบันเชนกัน ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษขึ้นซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร ซึ่ง
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จัดสําหรับระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โดยเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เด็ก
สามารถปดเปดเครื่องคอมพิวเตอร เขาไปใชโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองได รูจักสวนประกอบพื้น
ฐานภายนอกของคอมพิวเตอร ในกิจกรรมวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นอนุบาล ไดฝกทักษะการคิดและหาคําตอบอยางมีเหตุผล และกิจกรรมดนตรี ในทุกระดับชั้น ซึ่ง
เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับจังหวะ ทํานองของดนตรี จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรม
พิเศษ สงผลใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก รูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผลมีความมั่นใจในตนเอง
รูจักแสดงอารมณไดเหมาะสมตามวัย รูจักควบคุมอารมณของตนเอง มีความสดชื่นแจมใส รักในเสียง
ดนตรีและชื่นชมธรรมชาติ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย
87.00 : ครูสามารถนําความรูที่ไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางประสิทธิภาพใน
การจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมกับเด็ก
ผลสําเร็จ
90.00 : โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองโดยมีกิจกรรม
นิเทศการสอนและกิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งกําหนดใหครู ครูไดรับการนิเทศการจัด
ประสบการณการเรียนรูภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งหลังจากการนิเทศไดมีการ
ชี้แจงคุณภาพการจัดประสบการณของครูใหทราบ ทั้งขอดีที่ควรสงเสริมและขอดอยที่ควรพัฒนาตอเนื่อง
ผลของการจัดโครงการกิจกรรมการนิเทสการสอนภายในโรงเรียน สงผลใหครูไดนําผลการนิเทศไปพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในสิ่งใหม ๆ และฝกฝนในสิ่งที่ปฏิบัติดีแลวใหเกิด
ความชํานาญ และเชี่ยวชาญ และสงผลใหการจัดการเรียนรูแกเด็กมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
อยางเห็นไดชัด
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหง
วัดกระทรวง
ชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและ
มีเหตุผลเปนขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดจิตสํานึกที่ดี รูจักเลนกีฬาและวิ่งเลนออกกําลังกาย รูจักดูแลตนเองใหสมบูรณแข็งแรง
ปลอดภัย รูจักควบคุมอารมณ เปนผูมีจิตใจเบิกบาน ยิ้มแยมแจมใสเสมอ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีวินัย เคารพกฎกติกา สิทธิของตนเองและสิทธิของผูอื่น ยอมรับในความแตก
ตางระหวางบุคคล มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ไดดวย
ตนเอง ครูพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อนําความรูมาจัดประสบการณการเรียนรูให
เด็กไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการวิเคราะห สังเกต ประเมินผลพัฒนาการของ
เด็ก และนําผลการประเมินมาวิเคราะหและใชเปนขอมูลในการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็ก
ใหเหมาะสมและตอเนื่อง โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กอยางหลาก
หลาย จัดครูใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเด็กอยางเพียงพอ รวมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บาน โรงเรียน และชุมชน
ผลสําเร็จ
95.88 : โครงการกีฬาสีเปนอีก 1 โครงการที่โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดขึ้นเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็กโดยเฉพาะพัฒนาการดานรางกายโดยมุงเนนใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงผาน
การเลนกีฬาซึ่งฝกใหเด็กมีวินัย รูจักเคารพกฎกติกา มีมารยาท รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการจัดกิจกรรมได
กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขันขึ้น 2 วัน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่ระบาดอยางตอเนื่อง และสงผลตอการจัดกิจกรรมของสถานประกอบการตาง ๆ รวมทั้งโรงเรียน โดย
แบงการแขงขันตามระดับชั้นคือ ในวันแรกเปนการแขงขันในชั้นระดับเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล
ปที่ 1 และในวันที่ 2 เปนการแขงขันในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 และระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 มีการจัดการ
แขงขันดวยกีฬาหลากหลายทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เชนกระโดดไกล โยนบอลเขาหวง วิ่งเก็บ
ของ โยนหวงเขาหลัก วิ่งผลัด วิ่งตะขาบ บาสเก็ตบอล และฟุตบอล การดําเนินงานมีการรักษาระยะหาง
ตามมาตรการปองกันโรค และมีเจาหนาที่จากหนวยงานสาธารณสุขมาใหคําแนะนําในการจัดงาน ผลใน
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การจัดโครงการกิจกรรมกีฬาสีถภายในโรงเรียน ไดรับความรวมมือจากคณะครู ผูบริหาร และพอแมผู
ปกครองเขารวมกิจกรรมเกินรอยละ 80 ซึ่งทุกทานใหความรวมมือในการเปนกําลังสําคัญดูแลและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการจัดงานและชวยเหลือดูแลเด็ก ถึงแมการจัด
งานจะมีความยากลําบากและไมสมบูรณนัก แตก็สงผลใหโครงการประสบความสําเร็จ บานและโรงเรียนมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน รวมแรงรวมใจในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก ครูจัดกิจกรรมหลากหลายใหเด็กได
เรียนรู เด็กไดเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติ มีความสุขในการแขงขัน สนุกสนานในการรวมกิจกรรม
เคารพกฎกติกามารยาท รูจักวางแผนในการทํางาน ทํางานเลนกีฬารวมกันเปนทีม กลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออก กลาตัดสินใจแกปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง รวมทั้งมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง วิ่งเลน
ออกกําลังกายไดอยางคลองแคลว ไมเหนื่อยงาย
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับชุมชน รูจักสถานที่ตาง ๆ และเห็นความสําคัญของชุมชน รวมทั้งไดเรียนรู
ในกิจกรรมที่หลากหลาย ผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประสบการณการ
เรียนรูของโรงเรียนสงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียน
ผลสําเร็จ
90.50 : โครงการสัมพันธชุมชนจัดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน
และชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีคกิจกรรมหลักคือกิจกรรมตอนรับแขกบาน กิจกรรมผูปกครองอาสา และ
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในกิจกรรมตอนรับแขกบานนั้นทางโรงเรียนไดจัดฝายตอนรับเมื่อมีผูมา
เยี่ยมหรือติดตอกับทางโรงเรียน ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกและสรางความประทับใจแกผูเขามาใชบริการ
ของโรงเรียน นอกจากนี้ในกิจกรรมผูปกครองอาสา ไดจัดใหผูปกครองเขามามีสวนนรวมในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไมวาการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในหลาย ๆ กิจกรรมไดมีผูปกครอง
เขามาชวยสนับสนุนและดูแล และในหลาย ๆ กิจกรรม เชนกิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม มีตัวแทนผู
ปกครองเขามารวมแสดงกับเด็ก ๆ กิจกรรมกีฬาสี ผูปกครองชวยเขามาดูแลเด็ก ๆ ในบางสวน ซึ่งใน
กิจกรรมเหลานี้สงผลใหความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนมีความใกลชิดมากขึ้น มีการพูดคุยแลก
เปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวางครูกับผูปกครอง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอันเปนประพโยชนในการ
ชวยพัฒนาเด็กดวย ถึงแมในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ไมสามารถจัดไดเนื่องจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยางหนักแพรกระจายในวงกวางสงผลใหสถานที่ตาง ๆ ไมสามารถเปด
ดําเนินการไดก็ตาม แตเด็กก็ไดรับการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับชุมชนโดยรอบสงผลใหเด็กเรียนรูเกี่ยว
กับชุมชน รูจักคุณคา เห็นความสําคัญของสิ่งตาง ๆ และสถานที่ตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําลงมาสูการปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมกับวัย เชนในเรื่องการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การรูจักใช และเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ รอบ
ตัว รวมทั้งการรูจักแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง เชน การปลูกผักสวนครัวไวรับประทาน และ
มีเห็นคุณคาของสิ่งที่ตนเองไดปลูก ครูจัดการเรียนรูที่หลากหลายในการพัฒนาเด็กใหมีความประหยัดและ
เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ รวมทั้งรูจักอนุรักษณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลสําเร็จ
96.20 : โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษกิจพอเพียงเปนโครงการสําคัญโครงการหนึ่งที่
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนฐานของความ
พอเพียงซึ่งเปนแนวคิดที่องคพระบามสมเด็กพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไวใหแกประชาชน
ชาวไทย โดยทั้งนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสําคัญคือ กิจกรรมประหยัดนํ้าปะหยัดไฟ กิจกรรมขยะรีไซเคิล
และกิจกรรมปลูกไดกินดี ในกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ และกิจกรรมขยะรีไซเคิลนั้นเด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางประหยัด และการรูจักนําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชใหม ซึ่งเด็กไดเรียนรูและ
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เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดเชน ปดไฟ กอนออกจากหองเรียน
เวลาที่ไมมีคนอยู ปดนํ้าหลังจากใชเสร็จแลว นําขยะที่ใชแลว เชนกลองนม แกนกระดาษทิชชู มาประดิษฐ
สิ่งของ ในกิจกรรมปลูกไดกินดี เด็กไดเรียนรูและทดลองปลูกผัก และดูแลผักของตนเอง สงผลใหเด็กหัน
มารับประทานผักมากขึ้น จนเด็กบางคนถึงกับบอกกับผูปกครองวาเขาอยากรับประทานผักที่เขาปลูก สง
ผลใหโรงเรียนไดรับการชื่นชมในการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกผักและรับประทานผัก
นอกจากนี้มีผูสนใจจากชุมชนรอบโรงเรียนติดตอขอเขามาชมแปลงเกษตรแตเนื่องดวยการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่สงผลใหมีการประกาศงดจัดกิจกรรมในโรงเรียนจึงไมสามารถใหผูสนใจเขา
ชมได อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานของโครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สงผลใหเด็กเห็นคุณคาของทรัพยากร รูจักการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม รูจักการปลูกผักเพื่อนํามาทํา
อาหารรับประทาน ไดเรียนรูเกี่ยวกับความพอเพียง ใชอยางพอเพียง อยูอยางพอเพียง ครูเองก็ไดปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก และโรงเรียนก็ไดรับความสนใจจากผูปกครองและชุมชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
4. โครงการสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กสามารถแสดงออกตามความรูสึก ผานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ราเริง แจมใส
สนุกสนาน รูจักควบคุมอารมณ เหมาะสมตามวัย คิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหา โดยใชทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคในการเรียนรูเหมาะสมตาม
วัย โรงเรียนจัดวัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะแกการเรียนรูสําหรับเด็ก
อยางเพียงพอ ครูสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงอยางหลาก
หลาย และมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
93.66 : นอกจากการเรียนรูในประสบการณสําคัญจะชวยพัฒนาเด็กใหมีความพรอมแลว กิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ ก็จําเปนตอการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเด็กในสังคมปจจุบันเชนกัน ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรมพิเศษขึ้นซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร ซึ่ง
จัดสําหรับระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โดยเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เด็ก
สามารถปดเปดเครื่องคอมพิวเตอร เขาไปใชโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองได รูจักสวนประกอบพื้น
ฐานภายนอกของคอมพิวเตอร ในกิจกรรมวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นอนุบาล ไดฝกทักษะการคิดและหาคําตอบอยางมีเหตุผล และกิจกรรมดนตรี ในทุกระดับชั้น ซึ่ง
เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับจังหวะ ทํานองของดนตรี จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียนรูในกิจกรรม
พิเศษ สงผลใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก รูจักคิดหาคําตอบอยางมีเหตุผลมีความมั่นใจในตนเอง
รูจักแสดงอารมณไดเหมาะสมตามวัย รูจักควบคุมอารมณของตนเอง มีความสดชื่นแจมใส รักในเสียง
ดนตรีและชื่นชมธรรมชาติ
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน

5. โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู มีความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาสงสัย ซักถาม คนควาหาความ
รูในสิ่งที่ตนสนใจ ใชความคิดเชิงคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรหาเหตุผล ใหเกิดความคิดรวบยอดในการ
เรียนรู รูจักเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักแสดงความคิดเห็นของตนและยอมรับฟงความคิดเห็นของผู
อื่นอยางมีเหตุผล ครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของเด็ก สามารถจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูที่
หลากหลายผานประสบการณตรง ประเมินพัฒนาการการเรียนรูของเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย และ
สามารถชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูของเด็กทั้งรายบุคคลและรายกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
91.65 : โครงการสงเสริมการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหครูไดจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยคํานึงถึงพัฒนาการความพรอมและความตองการของเด็กในการเรียนรูเปนสําคัญ โดยมุงเนน
การเรียนรูเชิงรุก (Active learning) ซึ่งเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง มีทักษะการคิด คิดอยางเปน
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ระบบ มีเหตุผล โดยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
ซึ่งเนนการเรียนรูดวยการบวนการคิดวิเคราะห หาเหตุผล ตกตะกอนเปนความรูความเขาใจของตนเอง
จัดมุมการเรียนรูในหองเรียน เชน มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมเสริมประสบการณ มุมจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค มุมบล็อก เปนตน และเนนการจัดการเรียนการสอนใน 6 กิจกรรมหลัก ไดแก
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียนของตน การดําเนินงานโครงการสงผลใหโรงเรียนมี
ผลการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเปน Active Learner ครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยวิธีการหลาก
หลายเพื่อพัฒนาเด็ก สงเสริมใหเด็กใชความคิดดวยการตั้งคําถามปลายเปด และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เด็กมีสวนรวมในการหาคําตอบ ครูใชผลการวิจัยในชั้นเรียนมาวิเคราะหและพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง เด็ก
มีพัฒนาการสมวัย เคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว วิ่งเลนออกกําลังกายไดโดยไมเหนื่อยงายเหมาะสม
ตามวัย รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล กลาซักถามในเรื่องที่ตนเองสงสัย คนควาหาคําตอบดวยตนเอง
แกไขปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู ใฝรู สนใจหนังสือ รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม
6. โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีวินัยรับผิดชอบเชื่อ
ฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
ผลสําเร็จ
92.10 : โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกถึงความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ อันไดแก พอแม ผูใหกําเนิด ครูอาจารยผูอบรมสั่งสอนใหความรู และพระมหากษัตริยที่ได
ทรงมีคุณตอแผนดิน เด็ก ๆ ไดรวมเรียนรูและเขาใจถึงพระคุณของทานเหลานี้ผานกิจกรรม เชน กิจกรรม
วันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมไหวครู และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเปนกลุม
ยอยในแตละระดับชั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดและเปนการรักษาระยะหางตามมาตรการการปองกันโรค
เด็ก ๆ ไดเรียนรู และแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณ เชนประดิษฐการดอวยพร หรือ ของขวัญใหคุณ
พอคุณแม
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบทของโรงเรียน

สอดคลอง
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
กับ
ยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

7. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู็ภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กใหความสนใจในการใชแหลงเรียนรูเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม หรือในสิ่งที่ตนเองสงสัย มี
ความสุข และสนุกกับการเรียนรูที่เกิดขึ้น แหลงเรียนรูมีสภาพพรอมใชงาน สะอาด และปลอดภัย ครูมี
ความเอาใจใสดูแลและชวยพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย และพรอมใชงาน
ผลสําเร็จ
93.73 : โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียนอยางหลากหลาย โดยครูและเด็กรวมกัน
ดูแลเอาใจใสใหแหลงเรียนรูมีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ชวยจัดปรับปรุงแหลงเรียนรูใหนาดู นาชม
และพรอมใชงานเสมอ เด็กเกิดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน อาทิเชน แหลงเรียนรูภายนอก
หองเรียนอันไดแก เครื่องเลนสนาม สวนหยอม แปลงเกษตร มีการจัดกิจกรรมตนไมพูดได โดยการทํา
ปายชื่อตามตนไมตาง ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ไดอาศัยเรียนรูโดยการซักถามชื่อตนไมตาง ๆ จากที่ครูนําปายไปติดไว
เกิดความสนุกในการเรียนรู และไดชวยดูแลสวนหยอม นอกจากนี้ภายในหองเรียนมีการจัดมุมการเรียนรู
ตาง ๆ เชน มุมของเลน มุมเกมการศึกษา เปนตน และจัดหองปฏิบัติการตาง ๆ ไดแก หองคอมพิวเตอร
หองวิทยาศาสตร หองE-Learning และหองสมุด เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและศึกษาคนควาในสิ่งที่ตนสนใจ
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สงผลใหเด็กเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะดานความคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจ การซักถามในขอ
สงสัย รูจักตัดสินใจและแกปญหางาย ๆ ไดดวยตนเอง
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
กับ
ยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม

8. โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

คาเปา
หมาย
87.00 : ครูสามารถนําความรูที่ไดรับจากการนิเทศไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางประสิทธิภาพใน
การจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมกับเด็ก
ผลสําเร็จ
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90.00 : โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองโดยมีกิจกรรม
นิเทศการสอนและกิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งกําหนดใหครู ครูไดรับการนิเทศการจัด
ประสบการณการเรียนรูภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งหลังจากการนิเทศไดมีการ
ชี้แจงคุณภาพการจัดประสบการณของครูใหทราบ ทั้งขอดีที่ควรสงเสริมและขอดอยที่ควรพัฒนาตอเนื่อง
ผลของการจัดโครงการกิจกรรมการนิเทสการสอนภายในโรงเรียน สงผลใหครูไดนําผลการนิเทศไปพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในสิ่งใหม ๆ และฝกฝนในสิ่งที่ปฏิบัติดีแลวใหเกิด
ความชํานาญ และเชี่ยวชาญ และสงผลใหการจัดการเรียนรูแกเด็กมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
อยางเห็นไดชัด
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง
รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
โครงการ
1. โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คาเปา
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หมาย
87.00 : เด็กมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได มีความมั่นใจและเจตคติที่ดีใน
การเรียนรู สามารถนําภาษาอังกฤษและภาษาจีนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียนมีการจัดใหมี
หลักสูตรการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของทองถิ่น มีการจัด
ครูที่มีความสามารถตรงกับภาระหนาที่ มีความรู ความสามารถ ประสบการณ จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูมีความรูความสามารถ จัดประสบการณการเรียนรูและกิจกรรมใหเด็กไดหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็ก สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
ผลสําเร็จ
93.28 : โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนอีก 1 โครงการที่ชวยพัฒนาเด็กตามบริบทของ
ชุมชนโดยรอบซึ่งเปนยานธุรกิจและมีการใชภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ในโครงการนี้มีกิจกรรมที่สําคัญคือ กิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนในหองเรียน และกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในหองเรียน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจัดประสบการณการเรียนรูโดยครูตางชาติเจาของภาษาตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 – 3 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมุงเนนการพัฒนาทักษะในดานการฟง การพูด และการ
เขียนเบื้องตน ซึ่งทั้งเด็กและผูปกครองใหความสนใจในการจัดการเรียนรูอยางมาก นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษาในวันสําคัญคือภาษาอังกฤษในวันคริสตมาส และภาษาจีนในวันตรุษจีน แต
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งระบาดอยางหนักในวงกวางสงผลใหไม
สามารถจัดทั้งสองกิจกรรมหลังได อยางไรก็ตามการเรียนรูในหองเรียนก็ยังมีการจัดการเรียนรูอยางเหมาะ
สม เด็กไดเรียนรูและฝกทักษะในดานการใชภาษาตางประเทศทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ครูใชสื่อการ
เรียนรูที่หลากหลายเพื่อจัดการเรียนรูใหเด็กมีความสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะฝกใหเด็กรูจักฟง รองเพลง เตนรําทําทา กลาแสดงออก ใหเด็กฝกพูด ฝกขีดเขียน
ตัวหนังสือ การดําเนินงานโครงการสงผลใหเด็กมีความมั่นใจในการใชภาษามากขึ้น โดยเฉพาะภาษาตาง
ประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เด็กสามารถพูดคุยโตตอบกับคุณครูหรือบุคคลอื่นในประโยคงาย ๆ
ได สื่อสารไดอยางเขาใจ กลาแสดงออก มีทักษาะการฟงที่ดี สนใจใฝรู เรียนรูอยางมีความสุขแมจะเปน
ภาษาที่ไมไดใชปกติทั่วไปในครอบครัวสําหรับเด็กบางคน แตเด็กก็มีพัฒนาการอยางเห็นไดชัด
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบทของโรงเรียน

สอดคลอง
กับ
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดเรียนรูและรวมกิจกรรมวันสําคัญตามวัฒนธรรมประเพณี เกิดการเรียรูที่หลากหลายใน
วัฒนธรรมอันดีงาม รูจักและเขาใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
สามารถปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับความเปนไทย
ผลสําเร็จ
94.99 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดขึ้นเพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม และกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ จัด
ขึ้นในโอกาสวันสําคัญทางประเพณีไทยเปนหลัก สําหรับในกิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์นั้นจัดขึ้น
เพื่อสงเสริมใหเด็กมีมารยาทอยางไทย ไหวอยางถูกตองสาวยงาม โดยจัดใหมีการประกวดการไหวสวย
และมารยาทอื่น ๆ ดวย การไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์คือ เวลาไหวตองยืนเทาชืด ยกมือพนม กมศีรษะ
ดวยความนอบนอมและสวยงาม ซึ่งเด็ก ๆ สามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี และมีความสวยงาม นอกจากนี้
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ในเวลาทุกเชาหลังเขาแถวเคารพธงชาติ คุณครูจะเนนเรื่องการไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ใหเด็ก ๆ ทุกคน
จนเปนอัตลักษณของโรงเรียน นอกจากนี้ในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเด็ก ๆ ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
ตนตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเขาพรรษา และในกิจกรรมลอยกระทงเด็ก ๆ ก็ ไดรวม
กิจกรรม โดยมีการแตงกายชุดไทย จัดทํากระทงมาลอยในสระนํ้าของโรงเรียน ซึ่งทั้งเด็ก ครู และผู
ปกครองไดรวมกิจกรรม และประทับใจในการปฏิบัติตนของเด็ก ๆ ถึงแมวาในกิจกรรมสงทายปเกา
ตอนรับปใหมและกิจกรรมวันเด็กไมสามารถจัดไดเนื่องดวยการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มี
การแพรระบาดในวงกวางสางผลใหสถานศึกษาตองงดจัดกิจกรรมตาง ๆ แตในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดจัดขึ้นก็
สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดสัมผัส และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีตลอดจน
มารยาทอันดีงามของไทย ไดเรียนรูและเขาใจในความเปนไทย สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณของคนไทย
และอัตลักษณของโรงเรียนไดอยางดี นอกจากนี้ยังมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก
เหมาะสมตามวัย มีอารมรยิ้มแยมแจมใส มีความสุขในการเรียนรูและรวมกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมหลาก
หลายสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ใหกําลังใจ เสริมแรงเด็กใหเด็กมีความมั่นใจ สงผลใหได
รับความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของในการดําเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบทของโรงเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
กับตัวชี้วัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน
ขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณ

คาเปา
หมาย
87.00 : เด็กไดแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีวินัยรับผิดชอบเชื่อ
ฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
ผลสําเร็จ
92.10 : โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกถึงความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ อันไดแก พอแม ผูใหกําเนิด ครูอาจารยผูอบรมสั่งสอนใหความรู และพระมหากษัตริยที่ได
ทรงมีคุณตอแผนดิน เด็ก ๆ ไดรวมเรียนรูและเขาใจถึงพระคุณของทานเหลานี้ผานกิจกรรม เชน กิจกรรม
วันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมไหวครู และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเปนกลุม
ยอยในแตละระดับชั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดและเปนการรักษาระยะหางตามมาตรการการปองกันโรค
เด็ก ๆ ไดเรียนรู และแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณ เชนประดิษฐการดอวยพร หรือ ของขวัญใหคุณ
พอคุณแม
มาตรฐาน
การศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่ 4 การปรับตามบริบทของโรงเรียน

สอดคลอง
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลอง
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- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

กับตัวชี้วัด เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
กระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของ
ศึกษาธิการ กลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลาก
หลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ดานรางกาย

202

135

66.83

62

30.69

5

2.48

2. ดานอารมณ-จิตใจ

202

133

65.84

64

31.68

5

2.48

3. ดานสังคม

202

125

61.88

67

33.17

10

4.95

4. ดานสติปญญา

202

103

50.99

85

42.08

14

6.93

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

-

-

-

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ปยชนนคนการศึกษา
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ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

สํานักงานสงเสริม
เขต
สวัสดิการและ
ผู
พื้นที่/ สวัสดิภาพครูและ 2561
บริหาร
จังหวัด บุคลากรทางการ
ศึกษา

ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน

เขต
ผู
พื้นที่/
บริหาร
จังหวัด

กระทรวง
ศึกษาธิการ

2564

๑๐๐ ป ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง

เขต
สํานักงาน
ผู
พื้นที่/ เลขานุการนายก
บริหาร
จังหวัด
รัฐมนตรี

2561

เขต
ผู
พื้นที่/
บริหาร
จังหวัด

2561

การพัฒนาครูและบุคลากรแกนนําปฐมวัย

๑๐๐ ป ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มเงิน, เข็มทองแดง

โลหรางวัลผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพครูปฐมวัยเปน
ระยะเวลา ๑๕-๒๐ ป

กระทรวง
ศึกษาธิการ

ครู

สํานักงาน
เขต
เลขานุการนายก
พื้นที่/
2561
รัฐมนตรี กระทรวง
จังหวัด
ศึกษาธิการ

ครู

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนอนุบาล
เปลงประสิทธิ์

2562

รางวัลชนะเลิศการวาดภาพระบายสี ปนดินนํ้ามัน การ
เขต
โรงเรียนพระแมมารี
ฉีกปะภาพ การคัดลายมือ การแขงขันทักษะทาง นักเรียน พื้นที่/
2561
สาทร
วิชาการและสุนทรรียภาะระดับปฐมวัย ครั้งที่ 5
จังหวัด
เขารวมการทดสอบความพรอมดานคณิตศาสตร
เขต
ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมกับสถาบัน
นักเรียน พื้นที/่
รับรองทางคณิตศาสตรแหงประเทศญี่ปุนผานเกณฑ
จังหวัด
รอยละ ๗๐
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โรงเรียนอนุบาล
เปลงประสิทธิ์
สายลม

2561

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

เขารวมการทดสอบความพรอมดานคณิตศาสตร
เขต
ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมกับสถาบัน
นักเรียน พื้นที/่
รับรองทางคณิตศาสตรแหงประเทศญี่ปุนผานเกณฑ
จังหวัด
รอยละ ๗๐

โรงเรียนอนุบาล
เปลงประสิทธิ์
สายลม

2562

ชื่อรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย
และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน
รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง
รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน
รูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ดีมาก

รับรอง

-

-

ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
- กลุมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน กลุม 2 กรุงเทพมหานคร
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 202

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได
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87.00

196

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐาน

√

-

185

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกาย
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

198

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

200

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่
เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย

√

-

199

97.03

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได
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87.00

199

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดง
อารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

201

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย

√

-

194

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู
อื่น

√

-

197

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่
ดี

√

-

200

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด
กลาแสดงออก

√

-

197

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

200

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับ
ผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

200

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

200

98.51

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
√

-

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม
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199
87.00

200

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง

√

-

200

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

198

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

199

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

201

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

201

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผู
อื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การใช
ความรุนแรง

√

-

201

99.01

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรูได
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87.00

184

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลา
เรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

192

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ

√

-

177

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

169

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก
ปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ
ได

√

-

169

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

199

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน
แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู
ได

√

-

199

91.09

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
เด็กที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

สรุปผลการประเมิน

96.41

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จุดเนน สงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ดาน อยางสมดุลสมวัยเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์
ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความพรอม พัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีกระบวนการพัฒนาเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดโครงการสงเสริมโภชนาการ
เด็กปฐมวัย โครงการหนูนอยสุขภาพดี โครงการสงเสริมมาตรการปองกันโรคระบาด COVID-19 จัดใหเด็กรับประทาน
อาหารครบทั้ง 5 หมู ปรุงสุก สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดูแลใหเด็กดื่มนมจืดเปนประจําทุกวัน มีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวน
สูง เปนประจําทุกเดือน เพื่อดูพัฒนาการเด็กตามวัย มีการตรวจรางกายเด็กทุกเชากอนเขาหองเรียน มีกิจกรรมคัด
กรอง ตรวจเช็คอุณหภูมิของรางกายเด็ก ลางมือดวยนํ้าและสบู หรือเจลแอลกอฮอลในตอนเชาทุกวันเมื่อมาถึงโรงเรียน
จัดใหมีครูอนามัยดูแลและตรวจสุขภาพเด็กเบื้องตน มีกิจกรรมยามเชาใหเด็กไดออกกําลังกายสนุกสนานกับการเตน
ประกอบเพลงหนาเสาธง สลับกับการเตนแอโรบิคและโยคะในแตละวัน มีการจัดบอรดใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอจาก
การอยูรวมกันในชุมชนและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน โดยไดรับความรวมมือจากศูนยบริการสาธารณะสุข
23 สี่พระยาและโรงพยาบาลเลิดสินเขามาใหการดูแล แนะนําและใหความรูกับเด็กในการสงเสริมสุขอนามัยอยูเปน
ประจําทุกป มีกิจกรรมรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด กิจกรรมฝกซอมอพยพ
หนีไฟ กิจกรรมเด็กไมจมนํ้า จัดหาสื่อ อุปกรณใหมีความปลอดภัย สะดวกและพรอมใชงานอยูเสมอ ไมมีจุดอันตราย
มีกฎกติกาขอตกลงในการเลนและดูแลตนเองใหปลอดภัย มีโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย เด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถและความถนัดของตนเอง มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
อารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของผูอื่นมาเปนของตนเอง มีความอดทน มีความมั่นใจใน
ตนเอง กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต เด็ก
มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เด็ก
มีอารมณราเริง แจมใส และสนุกสนานในการเขารวมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว
เด็ก มีการจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสัมพันธชุมชน โครงการสงเสริม
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรรมประหยัดนํ้าไฟ กิจกรรม
ผูปกครองอาสา กิจกรรมขยะรีไซเคิล เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม การชวยเหลือตนเองเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดีงาม ยิ้ม ไหวสวย ทักทาย ชวยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ดูแลรักษา
ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ชวยเหลือแบงปนเพื่อนในหองเรียน ทํางานรวมกับเพื่อนได รูจักเก็บของ
เลน สิ่งของ เครื่องใชของตนเอง และของสวนรวม ปลูกฝงใหเด็กอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีไทย รูจักทดแทนบุญ
คุณพอ แม ครู โดยจัดโครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย โครงการสงเสริมความกตัญูตอผูมีพระคุณ
กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแม วันไหวครู ถวายเทียนพรรษา เปนตน จัดสงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูโดยครูไดดําเนินการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับเด็กตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สนใจเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตัว มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมตามวัย กลาซักถามเพื่อคนหาคําตอบ มีจินตนาการและความคิด
สรางสรรคในโครงการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดโดยใชคําถามฝกทักษะการคิด การถามตอบ และการวาด
ภาพสื่อความหมายในการสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค รูจักการแกปญหา มีโครงการสงเสริมการเรียนรูโดย
เนนเด็กเปนสําคัญ มีกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความสนใจเรียนรูสิ่ง
ตางๆ รอบตัวในการกลาซักถามและคนหาคําตอบดวยตนเอง มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการตามหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสงเด็กเขารวมการแขงขันทดสอบความพรอมดานคณิตศาสตร
ระดับปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากลเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง การดําเนินการดังกลาวสงผลใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัด
วิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน
และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
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2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย

-

√

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

4.00

ดีเลิศ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนราย
บุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

-

√

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
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4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบ
รวมมือ รวมใจ

√

-

4.00

ดีเลิศ

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบ
เสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัด
ประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อใน
การจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อการจัดประสบการณ

-

√

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถาน
ศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

4.00

ดีเลิศ

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

4.50

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเนน การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ดาน เหมาะสม
ตามวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ ไดมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น ชุมชน ในการขับเคลื่อน
การศึกษาปฐมวัย ไดแก การเตรียมความพรอมในการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานสมวัยและการพัฒนาวิชาการที่
เนนคุณภาพเด็กอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยพิจารณาจากวัยและประสบการณของเด็ก จัด
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในรูปแบบการจัดประสบการณเตรียม
ความพรอมแบบบูรณาการผานการเลน เนนเด็กเปนสําคัญและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ควบคูกับการสอดแทรก
ทักษะวิชาการในการเตรียมความพรอมเด็กในการเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป สอดคลองกับวิถีชีวิต
ครอบครัวและชุมชน มุงพัฒนาการเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดาน
สติปญญา เพื่อใหเด็กมีความสุข สนุกในการเรียนรู มีการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับเด็ก สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให
มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีบทบาทในการรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาเด็กอยางมี
คุณภาพ ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
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บริหารจัดการ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบเพื่องายตอการสืบคน และการนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการ
มีการปรับปรุง Website และ Facebook ของโรงเรียนใหทันสมัย มีการ Update ขอมูลตลอดเวลา ทางโรงเรียนจัดให
มีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องนอน และสื่ออํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน โดยมีการปรับปรุง
แหลงการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรียน หองสมุดมีชีวิต หอง
คอมพิวเตอร หองเรียนภาษาอังกฤษ สระวายนํ้า เครื่องเลนสนาม เครื่องเลน Sensory Motors กระบะเลนนํ้า เลน
ทรายที่เหมะสม ปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองนํ้า หองสวม พรอม
อุปกรณที่จําเปน และเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จัดครูที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณดานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งใหการสนับสนุนครู และบุคลากรไดเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
อยางตอเนื่อง มี โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับ
เด็ก โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ซึ่งสงผลใหครูทุกคนมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ ออกแบบกิจกรรมจัดสื่อการเรียนรู และประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีทักษะการสังเกต การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง สามารถจัดสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียนไดอยางเหมาะสม มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อัตลักษณ และเอกลักษณที่โรงเรียนกําหนด มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 24

จํานวน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยาง
สมดุลเต็มศักยภาพ

24

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

24

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัด
ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

24

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย
ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียว

√

-

24

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข
2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิม
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87.00

√

87.00
-

24
24

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ
สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็ก
เปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

24

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา
และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

24

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับวัย
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87.00

24

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใน
หองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถายเทสะดวก

√

-

24

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

24

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพ
แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

24

100.00

ยอด
เยี่ยม

ประเด็นพิจารณา

จํานวน
การปฏิบัติงาน
ครูที่
ผลการ ผลการ
เปา ผาน
ประเมิน ประเมิน
หมาย/ เกณฑที่
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
กําหนด
(คน)

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู
ของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร
สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่
กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

87.00

18

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธี
การที่หลากหลาย

√

-

24

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

√

-

24

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

24

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

-

√

-

สรุปผลการประเมิน
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24

75.00

ดีเลิศ

93.75

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จุดเนน การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ในการสงเสริมพัฒนาเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ดาน เหมาะสม
ตามวัย โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์จัดหลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาเด็กในทุกดานอยางสมดุลเต็มตามศักยภาพทั้งดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ สนับสนุนใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลภายใตโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสงเสริมการเรียนรูโดย
เนนเด็กเปนสําคัญ โครงการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน จัดประชุมครูประจําเดือนเพื่อพบผูบริหารในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความ
รวมมือ ตลอดจนปญหาที่พบ และขอเสนอแนะตางๆ รวมกันอยางตอเนื่อง โรงเรียนสงเสริมใหครูเขารับอบรมพัฒนา
ตนเองในการเพิ่มพูนความรู และประสบการณทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกภาเรียน สนับสนุนใหครู
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหครูไดใชสืบคนขอมูลตางๆ สนับสนุนครู
ในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกดานใหเหมาะสมกับวัย และประสานความรวม
มือกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก ครูมีคุณวุฒิ ประส บการณตรงกับสาขาวิชาชีพดานการศึกษาปฐมวัย มีความรู
ความสามารถจัดทําแผนการจัดประสบการณ บันทึกหลังการสอนที่สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัด
กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) สงเสริมการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญแบบบูรณาการผานการ
เลน และการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และการเรียนรูรายกลุมอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามความสนใจของเด็ก บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ซึ่ง
เปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหเด็กรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน ครูเปนแบบอยางที่ดี ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งามใหแกเด็ก จัดมุมประสบการณใหเด็กไดเลือกเลนอยางอิสระ ออกแบบกิจกรรมจัดสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตร
ประจําวันดวยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย อาทิ เชน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การลงมือปฏิบัติ
จริง และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยผูปกครองมีสวนรวมเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูใหมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ
และทั่วถึง มีการนิเทศการสอนในชั้นเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกภาคเรียน สงผลใหครูมีความรู ความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก มีปฏิสัมพันธที่
ดีกับเด็กและผูปกครอง ซึ่งโรงเรียนไดรับคําชื่นชมจากผูปกครองเสมอในดานการจัดประสบการณ และการดูแลเอาใจใส
เด็กอยางใกลชิด รวมทั้งการยอมรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ในการรวมพัฒนาเด็กของโรงเรียนมาโดยตลอด
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ดีเลิศ

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

Page 82 of 88

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
เด็กมีพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ดาน อยางสมดุล มีพัฒนาการดานรางกาย มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรง
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ผานตามเกณฑของกระทรวงศึกษา
เด็กมีความสุขสนุกสนานในการเรียนรูสิ่งตางๆ จากกิจกรรมที่จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ สามารถ
สื่อสารพื้นฐานเบื้องตนเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ไดตามวัย เด็กสวนใหญมีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด
กลาทํา กลาแสดงออก กลาที่จะเปนผูนําพูดหนาแถวดวยการอาสาสมัครเปนตัวแทนทํากิจกรรมยามเชาหนาเสาธง เด็ก
สามารถเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางหลากหลาย เด็กทุกคนที่จบชั้นปฐมวัยปที่ 3 มีความพรอมในการเรียนระดับ
ประถมศึกษา สามารถสอบเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตางๆ เชน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอัส
สัมชัญคอนแวนต โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต และโรงเรียนในเครือสาธิตไดทุกปการศึกษา โรงเรียนมีการดูแลสุขภาพ
อนามัยและระบบการชวยเหลือดูแลสุขอนามัยของเด็กที่ไดมาตรฐาน มีการจัดกิจกรรมที่เนนพัฒนาการเด็กทุกดานอยาง
หลากหลายเหมาะสมตามวัย ทําใหเด็กเติบโตอยางมีศักยภาพเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักปรับตัวและอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีพัฒนาการดานสติปญญา มีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์อยางเปนระบบ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี มีความสนใจและเอาใจใสตอการพัฒนาคุณภาพเด็ก มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหคําแนะนํา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล การบริหารจัดการของสถาน
ศึกษาอยางงตอเนื่องสมํ่าเสมอ สนับสนุนการจัดทรัพยากร สื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อยางเต็มกําลัง การจัดประสบการณการเรียนรู การใหคําปรึกษา ประชาสัมพันธ กิจกรรมที่เปนที่ยอมรับของชุมชนและผู
ปกครอง สถานศึกษาไดนําเทคโนโลยี Google Drive เขามาใชในการบริหารงานของสถานศึกษา ไดแก การรับสงขอมูล
ของฝายตางๆ การวบรวมระบบสารสนเทศของโรงเรียน ขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก ครู และบุคลากรในโรงเรียน การเรียนการ
สอนระบบออนไลนสําหรับเด็ก สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น จัดใหมีครูผูสอนอยางเพียงพอกับชั้นเรียน จํานวน
เกินเกณฑที่กําหนด ครูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน โรงเรียนมี
อาคารสถานที่สะดวก สะอาด ปลอดภัยและพรอมใชงาน มีระบบรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดประสบการณที่เนนการพัฒนาเด็กในทุกดาน มีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค ของการจัดตั้งโรงเรียน ผลการพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดน สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของโรงเรียน คือ
โรงเรียนฝกทักษะการคิดเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย มีคุณวุฒิตามเกณฑ มีประสบการณในการดูแลเด็ก
มากกวา 15 ป ดูแลเด็กใกลชิด มีครูเกินเกณฑที่กําหนด ครูสามารถจัดประสบการณสงเสริมการเรียนรู บูรณาการ 6
กิจกรรมหลัก เนนเด็กเปนสําคัญ และกิจกรรมสงเสริมทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอในระดับประถมศึกษาให
เด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนาตนเองสมวัย ครูดูแลเด็กและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเด็กดีมาก จัด
ประสบการณการเรียนรูแบบเรียนปนเลน และมีความทันสมัย ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู
ไดตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปรับปรุง 2563 ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
การคิด และจินตนาการผานกิจกรรมตางๆ เหมาะสมตามวัย มีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กไดอยางมีคุณภาพตอ
เนื่อง ครูจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนไดเหมาะสม มีความปลอดภัย สะอาด จัดทําสื่อการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยน
ตามหนวยการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ทําใหเด็กไดมีโอกาสในการพัฒนาทั้งความรูในเนื้อหาวิชาและทักษะตางๆที่
สอดคลองกับบริบทจริงและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะการคิด การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ
คิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีแรงจูงใจในการเรียนรู มี
เจตคติที่ดีตอการเรียน โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง มีการนิเทศการจัดประสบการณการสอนของครูทุกภาคเรียนเพื่อนําผลสะทอนกลับมา
พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กยังไดรับการสงเสริมและพัฒนากระบวนการคิดดวยการวิเคราะห สังเคราะห และการคิดแกปญหานอย 2. เด็กยัง
ขาดการปลูกฝงในเรื่อง “ความพอเพียง” เชน การประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ และการออม มีนอยในการฝกปฏิบัติใหเปนกิจ
นิสัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนยังขาดการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนที่รูจักของชุมชนและบุคคลภายนอกทั่วไปอยางตอเนื่อง 2.
โรงเรียนยังขาดการสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยในการนําสูการพัฒนา
กระบวนการคิดของเด็กเทาที่ควร
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูยังขาดความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในการเชื่อมโยงกันกับการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ครูยังขาดการพัฒนาตนเองในการใชสื่อเทคโนโลยี
ในการสื่อสาร และการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเทาที่ควร 3. ครูยังขาดความตระหนักและความรวมมือในปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. แนวทางการพัฒนา
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1. ครูจัดประสบการณใหเด็กไดรับการสงเสริมและพัฒนาการคิด (Thinking Skill) ของเด็กในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห และคิดแกปญหาใหโดดเดนเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องในเด็ก
2. ครูควรสงเสริมใหเด็กพัฒนาจิตพิสัยในเรื่องความพอเพียง การประหยัดและการอดออม ในการฝกปฏิบัติในกิจวัตร
ประจําวันใหเปนกิจนิสัย
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียนใหเปนที่รูจักของชุมชนและบุคคลภายนอกทั่วไปมากขึ้น
4. โรงเรียนสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมและพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยในการนําสูการพัฒนากระบวนการ
คิดของเด็กเทาที่ควร
5. ครูควรไดรับการอบรมในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การคิดวิเคราะหหลักสูตรและการเขียนแผนการ
จัดประสบการณในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ความตองการชวยเหลือ
การเขาเยี่ยมเยียนจากหนวยงานตนสังกัดในการกํากับ ติดตาม ดูแล และใหคําแนะนําเรื่องตางๆ เชน การนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และอื่นๆ เปนตน
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- ไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
โรงเรียนไดสงเสริมเรื่องการไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ของเด็กอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยจัดโครงการวัน
สําคัญ กิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ ในการสงเสริมและพัฒนาเด็กใหรักความเปนไทย มีมารยาทที่งดงามสมวัย
ดวยการจัดประสบการณในการสงเสริมการไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์เปนประจําทุกเชากอนเขาหองเรียน กิจกรรมจะ
จัดขึ้นในชวงกิจกรรมยามเชาหนาเสาธงหลังจากเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต และออกกําลังกายแลวเด็กจะไดรับการ
พัฒนาฝกฝน และการปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่องในทุกวัน จะมีอาสาสมัครเด็กออกมานําเพื่อนไหวสวยแบบเปลง
ประสิทธิ์เปนประจําทุกวัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดมีการจัดประกวดโดยไดคัดเลือกตัวแทนของแตละหอง และ
ทําการประกวดในกิจกรรมไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์ สงผลใหเด็กไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง และการแสดงออกอยางตอ
เนื่องเมื่อพบเจอครูหรือผูใหญก็จะไหวสวยแบบเปลงประสิทธิ์จนไดรับเสียงสะทอนจากผูปกครองและชุมชนชื่นชมวาเด็ก
ของโรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์ไหวสวยมากสอดคลองเปนอัตลักษณที่โดดเดนของโรงเรียน “ไหวสวยแบบเปลง
ประสิทธิ์”
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นางสาวประสิทธิรักษ เจริญผล ผูอํานวยการ
ภคมน ตติยศุภกรกุล เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน)

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
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 การพัฒนาตามบริบทของโรงเรียน
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

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 า หนดค า เป า หมายในแต ล ะประเด็ น พิ จ ารณาจะกํ า หนดเป น ระดั บ คุ ณ ภาพหรื อ เป น ร อ ยละตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR )

คาสั่งโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
ที่ 7/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
---------------------------------------ตามมติที่ประชุมโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้
การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปี
การศึ กษา 2563 ของโรงเรี ย นอนุ บ าลเปล่ งประสิ ทธิ ์เ กิ ด ความเรีย บร้ อ ยและมี ประสิ ท ธิ ภ าพก่อ นเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล

ผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ

2. นางสาวถาวร

สุพร

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

กรรมการ

3. นางสาวภคมน

ตติยศุภกรกุล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

กรรมการ

4. นางมณีรัตน์

เรียนจังหรีด

หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน

กรรมการ

5. นางสาวโสภาพร

ไชยรัตน์

หัวหน้าสายเตรียมอนุบาล

กรรมการ

6. นางสาวลักขณา

ดอนเส

หัวหน้าสายอนุบาลปีที่ 1

กรรมการ

7. นางสาวหทัยทิพย์

บุญยะนิวาสน์

หัวหน้าสายอนุบาลปีที่ 2

กรรมการ

8. นางสาวอารยา

ราชมณี

หัวหน้าสายอนุบาลปีที่ 3

กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่จัดทารายงานประจาปีนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนและดาเนินการจัดส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล )
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาต
นางอัจฉรา เธียรประสิทธิ์

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้อานวยการ
นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล

นางสาวถาวร สุพร

นางสาวภคมน ตติยศุภกรกุล

แผนงานพัฒนาคุณภาพเด็ก
นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล
-

ผู้จัดการ
นายมานน เธียรประสิทธิ์

งานพัฒนาหลักสูตร
งานการเรียนการสอน
งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานนิเทศการสอน
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานประกันคุณภาพ
งานส่งเสริมวิชาการ

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1

แผนงานพัฒนาบุคลากร
และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวถาวร สุพร
- งานบุคลากรและสวัสดิการ
- งานสวัสดิการ
- งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานปรับปรุงซ่อมแซมและ
บารุงรักษา

อนุบาล 2

แผนงานพัฒนาธุรการ-การเงิน
นางมณีรตั น์ เรียนจังหรีด
-

งานธุรการและประชาสัมพันธ์
งานบริการและสวัสดิการ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานสารบรรณ
งานทะเบียน
งานพัสดุครุภัณฑ์

อนุบาล 3
คอมพิวเตอร์

แผนงานพัฒนากิจกรรมเด็ก
นางสาวภคมน ตติยศุภกรกุล
-

ฝ่ายงบประมาณ-การเงิน
นางวัลชลี เลิศวริศา
- งานการเงิน และบัญชี
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานงบประมาณ

งานกิจกรรมเด็กและสัมพันธ์ชุมชน
งานปกครองเด็ก
งานแนะแนว
งานพยาบาล
งานโภชนาการ
งานห้องสมุด

กิจกรรมพิเศษ
ดนตรีพื้นฐาน

ภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ จัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการจุดหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และได้กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรระดับปฐมวัยไว้ ดังนี้
1. ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ มี โ อกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ในกิจวัตรประจาวันหรือทากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย
และการรักษาความปลอดภัย
2. ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็น
ตัวของตัวเอง มีความสุข ร่างเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
3. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น
การทางานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
4. ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญา เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ รู้
และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสิ่งต่างๆ ด้วยขบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีพัฒ นาการ ใช้ภาษาจินตนาการทางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ช่วงอายุ

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี


สาระการเรียนรู้





ระยะเวลาเรียน

ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์และจิตใจ
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
ด้านสังคม
 เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา
 เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา

การจัดชั้นเรียนหรือกลุ่มเด็ก
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์กาหนดการศึกษาปฐมวัยเป็น 3 ระดับ ระดับชั้นเรียน คือ
อนุบาลปีที่ 1
เด็กอายุ 3 ปี
อนุบาลปีที่ 2
เด็กอายุ 4 ปี
อนุบาลปีที่ 3
เด็กอายุ 5 ปี
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์
ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 3 ปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวมประมาณ
36-40 สัปดาห์
สาระการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ได้กาหนดสาระการเรียนรู้ จัดเป็น 4 ระดับ คือ สาระการเรียนรู้
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้สื่อกลางในการจัด กิจกรรมให้กับเด็ก
ในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นทุ ก ด้ า นให้ เ ป็ น ไปตามจุ ด หมายของหลั ก สู ต รที่ ก าหนด ประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์สาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ
ประสบการณ์สาคัญเป็นแนวทางสาหรับครูนาไปใช้ในการออกแบบการจั ดประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
1. ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การรักษาสุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย
2. ประสบการณ์ ที่ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการทางด้ านอารมณ์ และจิ ตใจ ได้ แก่ ดนตรี สุ นทรีย ภาพ
การเล่น คุณธรรม จริยธรรม
3. ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด้ า นสั ง คม ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ ท างสั ง คม เช่ น
การเล่น การทางานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
4. ประสบการณ์ ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด้ า นสติ ปั ญ ญา ได้ แ ก่ การคิ ด การใช้ ภ าษา
การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบจานวนมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) เวลา
สาระที่ควรรู้ ประกอบด้วย
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

