
 
 

 

 

 

รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
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ปีการศกึษา  2561 

 
 

 

 

 

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนธิิ 

เลขท่ี   81  แขวง/ต ำบลคูหำสวรรค์    เขต/อ  ำเภอเมือง 

จงัหวดัพัทลุง 

รหสัสถำนศึกษำ  93100002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

3  

สำรบัญ 

                                     หน้ำ 
 

ค ำน ำ  
สำรบัญ             

ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหำร 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                         4 
 ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง                                                   4 

ส่วนท่ี 2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                     6 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                               7 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา                                                                      16 

ภำคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

ตอนท่ี   1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

             โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  รหัส  93100002  ที่ต้ัง  81 ต าบลคูหาสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์   074 610713  โทรสาร  074 617356email : 
veeranat_vss@hotmail.comwebsite: vss.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2502 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียน  1,647  คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 82 คน 

ตอนท่ี  2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
 1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเลิศ 
 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                2.1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
                2.2. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  4  ด้าน  
                2.3. แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  4 ด้าน 
                2.4. ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
  2.5 ข้อตกลงของห้อง  
  2.6 รูปภาพกิจกรรม 
                   2.7 เกียรติบัตร 
      2.8 โครงสร้างการบริหารงาน 
      2.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
  2.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี  2561 
  2.11 แผนปฏิบัติประจ าปี 2561 
                    2.12 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
  2.12 แผนการจัดประสบการณ์  
  2.13 สื่อการสอน 
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 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม  1  ระดับ 
                 3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนการพัฒนาทางวิชาการ 
                3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 แผนการจัดการสารสนเทศ 
                3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 แผนพัฒนาครูและบุคลากร 
 
                 
 

 
 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
            (นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง) 
                                                           วันที ่30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
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ส่วนที่ 2  

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ 

 ชื่อโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  รหัส 93100002 ที่ต้ัง  81 แขวง/ต าบลคูหาสวรรค์เขต/อ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์074 610713  โทรสาร074 617356 

email : veeranat_vss@hotmail.com   website: vss.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือพ.ศ. 2502 เปิดสอนระดับ 

ชัน้อนุบาล  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวนนักเรียน  1,647  คนจ านวนบุคลากรของโรงเรียน  71 คน 

2.  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

- ผู้บริหาร     จ านวน          5         คน 
- ครู (บรรจุ)    จ านวน          8         คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน          5         คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ(ครูผู้ช่วย)   จ านวน          6         คน 

 รวม    จ านวน          24       คน 
  
3.   ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน           -         คน 
- ก่อนประถมศึกษา   จ านวน         261      .คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน           -         คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน           -         คน 

 รวม    จ านวน          261       คน 
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ตอนท่ี 2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

   มำตรฐำนท่ี  1  คุณภำพของเด็ก  
1. ระดับคุณภำพ......ดีเลิศ...... 
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 

   การพัฒนาด้านร่างกาย  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย   ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและสนใจ  
จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ   ปลูกฝังให้ผู้ เรียนสนใจ กิจกรรมการออกก าลังกาย โดยมี
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 90.61 และมีการจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วย 
การเรียนรู้  จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน  มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง มีการตรวจ
สุขภาพผู้เรียน  มีการแปรงฟันหลังอาหาร  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  มีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว  ออกก าลังกาย  
กายบริหารหน้าเสาธง  กิจกรรมกลางแจ้ง   กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีโดยการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแล มี
การตรวจสุขภาพฟัน  มีการตรวจความสะอาดของร่างกาย  ผม  เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  มีบันทึกการตรวจ
สุขภาพประจ าวัน/ประจ าเดือนและมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
ทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย   มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้  ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ  ท าให้ผลงานศิลปะ
สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง โดยจัดโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 91.91 
โดยมีกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ และกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน เม่ือท างานเสร็จแล้ว
ครูก็จะน าผลงานของผู้ เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้น
ด้วยการชื่นชม  ยกย่อง  ให้ก าลังใจ  ในการท างานท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งม่ันในการท างาน   
   การพัฒนาด้านสังคม  ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย   จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหนูน้อย 
ทั้งในและนอกห้องเรียน  คิดเป็นร้อยละ 89.93 อีกทั้งเน้นที่กริยามารยาท  การเดิน การไหว้  การแสดงความเคารพ
ผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมกับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90.50 และการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  และการรัก
การท างาน โดยจัดให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยวิธีการหลากหลาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จัดกิจกรรมตามมุมเสรี
ต่าง ๆ  ให้ผู้ เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
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   การพัฒนาด้านสติปัญญา  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  โดย
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย  มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  สนใจสิ่งรอบตัว  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการวิทยาศาสตร์
น้อย คิดเป็นร้อยละ 92.76   ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะทางภาษา  ทดลองปฏิบัติ  ท าให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้เหมะสมกับวัย
และเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  โดยจัดโครงการ/กิจกรรมภาษา
เพ่ือการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ  92.00  จัดกิจกรรมในห้องเรียน ครูอ่าน/เล่าให้ฟัง จัดให้มีมุมหนังสือ  ฟังนิทานจาก
ครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ 

เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข  สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  เหมาะสมกับ

สุขภาพและวัย  มีสุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ในระดับดีเลิศ มีสุขภาพจิตที่ ดี ร่าเริง  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีความอารมณ์

ที่ดีต่อตนเอง  รักการออกก าลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้   ม่ันใจใน

ตนเองและกล้าแสดงออกและมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในระดับดีเลิศ   มีพัฒนาการทางสังคม

เหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์  มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติ

ตนเป็นสมาชิกที่ ดีของสังคม  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ สนใจเรียนรู้สิ่ง

รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะ

ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และมีจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ในระดับดีเลิศ 

3. จุดเด่น 
                  - เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีอารมณ์ที่แจ่มใส  และแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. จุดควรพัฒนำ 
- ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีทักษะกระบวนการ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกและพัฒนาครูให้มี

การจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด  ความคิดรวบยอด 
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5. กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 

                 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย ให้เด็กมีความสามารถในการอ่านและเขียนการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษตามความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดีและมีความพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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   มำตรฐำนท่ี  2   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ...... 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

   การบริหารและการจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญา  แนวคิด  หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีความมุ่งม่ันและพัฒนาตนเองมาโดยตลอด  เข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ในการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้น า  จัดประชุมครูเพ่ื อ
ปรึกษาหารือ  นิเทศชั้นเรียนให้ค าแนะน าเก่ียวกับผู้ เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้มีการสอน
แบบโครงงาน  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา  ทั้งในและนอกสถานที่  โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพดีมาก  ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ  และเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลา  และเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่มีโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่อย่างเหมาะสม  จัดโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
  ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
ในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ โดยมี
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีการ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  โดยมีโครงการการเยี่ยมป่วยช่วยเหลือครู   การจัดครูให้เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนโดยมีโครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  ส าหรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก จัดเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย  ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  
พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียนที่สะอาด มี
อาคารเรียนที่ม่ันคง  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดีและมีความปลอดภัย 

3. จุดเด่น 
- ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า และความคิด  
  ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
- ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง 
  วิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  
  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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4. จุดควรพัฒนำ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพ่ือให้โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม 

  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
         - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
          - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

5. กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
 ก าหนดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  
จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  มีจัดสภาพแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย  มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
และหลากหลายสื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน  และเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 
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 มำตรฐำนท่ี  3   กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1.ระดับคุณภาพ......ดีเลิศ...... 
2.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  เข้าร่วมการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย  เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  จัดท า คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  ครอบคลุมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  4 ด้าน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย  มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพดี ปรับให้มีการเรียนรู้ เรื่องอาเซียน สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท า โดยมีโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการคิดเป็น 
ร้อยละ 91.91  ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม   จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยมีโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมกับชุมชน คิดเป็นร้อยละ 91.74  มีการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างหลากหลาย  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเชิงบวก โดยมีโครงการ/กิจกรรมมาสอดคล้องและเก้ือกูลโดย 
เน้นผุ้เรียนเป็นส าคัญครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภาพในและเก้ือกูลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง  4  ด้าน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด 
ครูมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล มีการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนและบันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจ าชั้น มีการสรุปผลการประเมิน  จัดท าสมุด
รายงานประจ าตัวเด็ก  เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้านเป็นประจ าภาคเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี  เสนอต่อผู้ปกครองและผู้ที่ เก่ียวข้อง  ตลอดจนมีการส่งต่อของข้อมูลผู้เรียนใน
ระดับสูงขึ้น 

1. จุดเด่น 
 -ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ 

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง 
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   -ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พัฒนาการของเด็ก 
   -ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
 

2. จุดควรพัฒนา 
 -การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
 -การผลิตสื่อที่หลากหลายแลมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
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3. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
           ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญา  อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน  และ
ผู้เก่ียวข้อง  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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 2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภาพ.....ดีเลิศ..... 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                 จากผลการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า  ได้ระดับดี   ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับดีเลิศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ 
               ทั้งนี้  ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสติปัญญา  บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  กำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว  มีการทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์  มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และ
สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่าง ๆ  
กำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  เด็กร่าเริง  แจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  เด็กกล้าพูด  กล้าแสดงออก  
ช่วยเหลือแบ่งปัน  และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  กำรพัฒนำด้ำนสังคม  เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  และข้อตกลงของห้องได้  เด็กมีวินัยในตนเอง  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้ม  การ
ทักทาย  เป็นต้น  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   กำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  สามารถต้ังค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เด็กมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินในในเรื่องง่าย ๆ ได้  และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี  เช่น แม่เหล็ก  แว่นขยาย  เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจปรัชญา  แนวคิด  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  
และมีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน  การสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ครอบครัว  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษาอ านวยความสะดวก  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือสนับ สนุนการจัด
ประสบการณ์ที่พอเพียง และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดย

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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          ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  พบว่า  ครูมีความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ  ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง  ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน  ทั้ง
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ครู
จัดห้องเรียนให้สะอาด  มีอากาศถ่ายเท  มีความปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน  เช่น  การท าความสะอาดห้ องเรียน  เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย    

                 3.โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ โดยมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

            1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
            2)  โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
            3)  โครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
            4)  โครงการวิทยาศาสตร์น้อย 
            5)  โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
            6)  โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
            7)  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมกับชุมชน 
            8)  โครงส่งเสริมสุขภาพ 
            9)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหนูน้อย 
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ตอนท่ี 3 สรุปผลกำรพัฒนำ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้ น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 

 
1. จุดเด่น 

   คุณภำพของเด็ก 
   - เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
   - เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส  และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
   - เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
   - เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

        กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      - ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า และความคิด

ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
   - ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทาง

วิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

       กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
   - ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ 

  น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

  การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

                - ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  

          พัฒนาการของเด็ก 

                        - ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง 
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        2.จุดควรพัฒนำ 

                คุณภำพของเด็ก 
                     - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
                     - ส่งเสริมพัฒนาความม่ันใจและกล้าแสดงออกของผู้ เรียน 
                     - ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด  ความคิดรวบยอดเพ่ิมขึ้น 

                 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                    - สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพ่ือให้โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม      
 รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
                 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
                   -การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
                   -การผลิตสื่อที่หลากหลายแลมีความเหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน 

3.แนวทำงกำรพัฒนำ 
-ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActi 

เน้นการสอนแบบโครงงาน 
                    - พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกที่ดีให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
                    - จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเพ่ิมเติมห้องสื่อเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้ 
  - เสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
  - เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองโดยการส่งเข้าอบรม/ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

4.ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
- การจัดให้มีการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ/การสร้างแบบประเมินผล 

พัฒนาการ 
- การจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกกระบวนการ 

5.กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
     - ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย   

ด้านอารมณ์-จิตใจ    ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
      - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีโครงการสนับสนุน 
      - ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลายหลาย 
      - ครูน าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมาท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

                     - มีการก าหนดการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตปฐมวัยแบริบท
ของท้องถิ่น 
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6.ประเด็นท่ีต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ 
 
                                             - 
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รำยงำน “วิธีหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice) 

ชื่อผลงำน   เธอกับฉันชวนกันออกก ำลังกำย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

 
1. แนวคิด/ควำมเป็นมำ 

จากสภาพปัจจุบันโรงเรียนได้เน้นงานวิชาการในทุกๆ ด้าน เพ่ือมุ่งหวังให้นักเรียนมีพ้ืนฐาน 
ในด้านงานวิชาการ มีความรู้และประสบการณ์เพ่ือให้นักเรียนใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างมีความสุขโดยพยายามหากระบวนการ  วิธีการและสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพ่ือให้การเรียนการ
สอนประสบความส าเร็จ  ซ่ึงถือเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั่วไป  แต่ว่าผลที่คาดหวังของ
โรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ตามที่โรงเรียนได้ต้ังเป้าหมายไว้   เนื่องมาจากตัวนักเรียนเองส่วนมากยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการสอนของคณะครูได้  เนื่องมาจาก 
1.   ปัญหาด้านสุขภาพ      
-   นักเรียนมีโรคประจ าตัว   ท าให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง 
-   นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้แก้ปัญหา   โดยให้นักเรียนทุกคนออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ที่โรงเรียนจัดให้  คือ 
1.  นักเรียนทุกคนต้องเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 2   วัน   ตามตารางที่จัดให้ 
2.  หลังจากเลิกกิจกรรมตามตารางแล้ว  นักเรียนสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ที่ตนเองต้องการได้   
3.  เข้าร่วมกิจกรรม  วันละ  45 นาที - 1  ชั่วโมง   
 

2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขอนามัยร่างกายที่สะอาด 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาการเล่นกีฬาที่ดีขึ้น และได้น าทักษะต่างๆ ที่เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม และสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิต (อารมณ์) ที่ดี  
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    3.เป้ำหมำย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                1. มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนทุกคน   ได้มีส่วนร่วมในโครงการสุขภาพดีด้วย 4 อ. ทุก 

ขั้นตอน  ต้ังแต่ร่วมคิดวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมก ากับติดตาม ร่วมตรวจสอบประเมินผล และร่วม  ชื่นชมความส าเร็จ 
     2. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

1 .นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนมีสุขอนามัยร่างกายที่สะอาด 

     3. นักเรียนมีการพัฒนาการเล่นกีฬาที่ ดีขึ้น และได้น าทักษะต่างๆ ที่ เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรม และ 
     สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4. นักเรียนมีสุขภาพจิต (อารมณ์) ที่ดี 
3. กระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ) 

ในด าเนินงานตามโครงการสุขภาพดีด้วย 4 อ. ทางโรงเรียนน าทฤษฎีระบบ (System Theory) มาเป็นกรอบในการ
บริหารจัดการ เพราะจะช่วยให้สามารถก าหนดขอบเขต จัดสร้างระบบย่อยขึ้นมาเป็นระบบใหญ่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการปฏิบัติให้ครบตามความหมายของ “ระบบ” ซ่ึงให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) 
ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ  3) ปัจจัยส่งออก 4) ข้อมูลย้อนกลับ  และ5) สิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
และเอ้ือต่อกัน ดังกรอบการด าเนินงานต่อไปนี้ 
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ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชมชน ร่วมมือร่วมใจจัดต้ัง

โครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่าง

เพียงพอ โดยจัดให้มีเคร่ืองมือในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ถูก

กับลักษณะของงานอนามัย 

กระบวนกำร (Process) 
ด าเนินการตามกิจกรรมในด้าน 4 ด้าน ได้แก่ จัดให้นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบถ้วน การจัดกิจกรรมในเร่ือง

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีสะอาด  การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

และการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมในเร่ืองของ

การพัฒนาอารมณ์ เช่น การจัดค่ายคุณธรรม 

ปัจจัยส่งออก (Out Put) 
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสุขภาพ มีสุขภาพกายท่ีดี   สุขภาพจิต

แจ่มใส ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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4.ผลกำรด ำเนินงำน  ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.นักเรียนมีสุขภาพจิตดีอย่างน้อย  90  % 

                     2.นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
4. นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูง  ตามเกณฑ์  อย่างน้อย  85  % 
5. นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี  อย่างน้อย  85% 

           6.นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างน้อย  95% 
           7. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนต้องการ  อย่างน้อย  80  % 

           5.ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.นักเรียนมีสุขภาพจิตดีอย่างน้อย  90  % 

 2.นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3.นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

4.นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูง  ตามเกณฑ์  อย่างน้อย  85  % 
5.นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี  อย่างน้อย  85% 
6. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างน้อย  95% 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนต้องการ  อย่างน้อย  80  % 

6.บทเรียนท่ีได้รับ 
 1.การด าเนินงานที่เป็นระบบจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืน 

                      2.การด าเนินกิจกรรมที่บรรลุผลส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย  
           3.ผู้ปกครองนับเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

7.ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
    1. ผู้บริหำร เป็นแบบอย่าง  เป็นแกนน า ประสานงานให้การสนับสนุนด้านขวัญ ก าลังใจ วัสดุอุปกรณ์   
       วิธีการ กระบวนการจัดการความรู้ ด าเนินการขับเคลื่อน โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) มาเป็น 
        กรอบในการบริหารจัดการ  
    2. ครูผู้สอน  ทุกคน ทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกายในการปฏิบัติงาน 
    3. นักเรียน  สนใจ ต้ังใจร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดี  
    4. ผู้ปกครอง หน่วยงำน และชุมชนให้   ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมของ 
         โรงเรียน  

 8.กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลท่ีได้รับ 
        1.ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสารสัมพันธ์ผู้ปกครองของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

                  2.ประชาสัมพันธ์โดยผ่านหน้าเพจของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนวีรนำทศึกษำมูลนิธิ 
เรื่อง  กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ   
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2561  ไว้ดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 3 มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2561 

มำตรฐำนท่ี  1  คุณภำพของเด็ก  ระดับคุณภำพดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  95.00 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  90.00 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  85.00 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  80.00 
มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับคุณภำพดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  85.00 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  85.00 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  85.00 

2.4  จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  85.00 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู  
85.00 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  85.00 

มำตรฐำนท่ี  3  กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  80.00 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  80.00 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  80.00 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

80.00 

  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2561 
                                                (ลงชื่อ)  

                                                                                ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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หนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ครั้งที่ 1 / 2562เม่ือวันที่  29 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ให้ความเห็นชอบรายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้
โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน 
 
 

 
                                           ลงชื่อ 

 ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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แบบสรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
(Self - Assessment Report : SAR)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ค าอธิบาย แบบสรุปรายงานเฉพาะในส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  ตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง O  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง หรือเติมตัวเลข/ข้อความ ลงในตารางให้
ชัดเจนและครบทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
ตอนที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1. หน่วยงาน  
O  ศึกษาธิการจังหวัด....................................................................................................... 
O  ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 

2. โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  จ านวน    1    โรง และน ามาสรุปผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  1  โรง 

3. งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     จ านวน  .............-......... บาท  
3.2 เบิกจ่ายจริง                   จ านวน ..............-......... บาท 
3.3 คงเหลือ        จ านวน ...............-........ บาท 

4. จ ำนวนโรงเรียนตำมระดับท่ีเปิดสอนจ ำแนกตำมขนำดของโรงเรียน 
 

ขนำด 
ระดับท่ีเปิดสอน 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับปฐมวัยและ
ระดับกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน 
1. เล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 301 คน) - - - 

2. กลาง (นักเรียนต้ังแต่ 301 – 1,000 คน) - - - 

3. ใหญ่ (นักเรียนต้ังแต่ 1,001 -2,000 คน) - - 1,647 
4. ใหญ่พิเศษ (นักเรียนต้ังแต่ 2,001 คนขึ้นไป) - - - 

ผลรวมแต่ละระดับ - - 1,647 
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ตอนท่ี 2 
สรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
(1) สรุปผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน  
        1. ระดับคุณภาพของสถานศึกษา  

 โปรดกรอกจ านวนโรงเรียนตามระดับผลการประเมินโดยจ าแนกการประเมินเป็นรายมาตรฐาน และสรุปจ านวน
โรงเรียนตามระดับผลการประเมิน 

 
มำตรฐำน 

ระดับคุณภำพ 
ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลังพัฒนำ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   √    
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  √    

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  √    

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  √    
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 ข้อ 2 – 5 ตอบ 5 อันดับควำมส ำคัญในแต่ละมำตรฐำน 
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน   

ล ำดับท่ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (โรง) 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยได้ 1 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 1 
3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 1 

4 มีพัฒนาการพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ 1 

5 นวัตกรรม Project  Approach/สื่อ/เทคโนโลยี/เศรษฐกิจพอเพียง 1 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 1 
2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 1 

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 1 

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและและเพียงพอ 1 
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
1 

มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 1 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 1 

3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 1 
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
1 

5 ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือความหลากหลายในการเรียนและส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

1 
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3. จุดเด่น  

ล ำดับท่ี จุดเด่น จ ำนวน (โรง) 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 

1 เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 1 
2 เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส  และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 1 

3 เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 1 
4 เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 1 

5 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

1 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  มีภาวะ

ผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
1 

2 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการ  และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

1 

3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 

4 ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ 1 
5 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานโดยหลักการมีส่วนร่วม 1 

มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  สามารถจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1 

2 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

1 

3 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และ
ผู้ปกครอง 

1 

4 เป็ดโอการสให้นักเรียนได้แข่งขันต่างวิชาการ 1 

5 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมอันพึงประสงค์ และมีจิตส านึกที่ดี 1 
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4. จุดควรพัฒนำ  
ล ำดับท่ี จุดควรพัฒนำ จ ำนวน (โรง) 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 1 
2 ส่งเสริมพัฒนาความม่ันใจและกล้าแสดงออกของผู้ เรียน 1 

3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด  
ความคิดรวบยอดเพ่ิมขึ้น 

1 

4 ขอความร่วมมือของพ่อแม่ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

1 

5 พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้มีความกระตือรือร้น 1 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพ่ือให้โรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

1 

2 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 1 
3 ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 1 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมต่อเนื่อง มี
การชี้ระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

1 

5 บูรณาการการปฏิบัติงาน 1 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1 การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย 

1 

2 การผลิตสื่อที่หลากหลายแลมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 1 

3 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

1 

4 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 1 

5 ส่งเสริมให้ความกล้าแสดงออก 1 
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5. กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ  
 

ล ำดับท่ี กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ จ ำนวน (โรง) 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 

1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 1 
2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทย

อังกฤษ 
1 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารได้ดี 

1 

4 มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1 

5  1 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 ก าหนดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
1 

2 จัดครูให้พอเพียงและเหมาะสมกับชั้นเรียน 1 
3 จัดสภาพแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย 1 

4 สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา 

1 

5 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  1 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม
เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

1 

3 จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
เด็กมีส่วนร่วม 

1 

4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 1 

5 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1 
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(1) สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับปฐมวัย 

  1. ระดับคุณภำพ  
ระดับคุณภำพ จ ำนวน (โรง) 

ก ำลังพัฒนำ  

ปำนกลำง  
ดี  

ดีเลิศ 1 

ยอดเย่ียม  
 
 2. น ำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ล ำดับท่ี ข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน (โรง) 
1 โครงการ 1 

2 กิจกรรม 1 

3 รูปภาพ 1 
4 บันทึกต่างๆ 1 

5 บันทึกการสอน 1 
  
  3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

ล ำดับท่ี สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้นอีก 1 ระดับ จ ำนวน (โรง) 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1 
2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 

3 โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหนูน้อย 1 

5 โครงการเพ่ือการสื่อสาร 1 

6 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 1 
7 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารงานงบประมาณ 1 
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 (3) สรุปผลกำรพัฒนำ        
จุดเด่น จ ำนวน (โรง) 

1 - เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
 

1 

2 - เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส  และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 

1 

3 - เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 

1 

4 - เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 

1 

5 -มีการจัดประสบการณการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/ 
 
โครงการ/ 

1 
111  โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

จุดควรพัฒนำ 

1 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
 

1 

2 - ส่งเสริมพัฒนาความม่ันใจและกล้าแสดงออกของผู้เรียน 
 

1 

3 - ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด  
ความคิดรวบยอดเพ่ิมขึ้น 
 

1 

4 -ส่งเสริมให้ครูมีความเชียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 1 

5 -การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์ 
เรียนรู้เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 

1 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1 ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบ
โครงงาน/เน้นบูรณาการ 

1 

2 จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความหลากหลายในการเรียนรู้ 1 

3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์และมี
จิตส านึกที่ดี 

1 

4 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 1 

5 ส่งครูเข้ารับการอบรม /ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 1 

ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

1 ครูจบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน 1 

2 ส่งเสริมและสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 1 

3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการอย่างต่อเนื่อง 1 

4 จัดให้มีการอบรมครูเก่ียวกับเทคนิคการเรียนการสอน/ผลิตสื่อการสอน 1 

5 ด้านงบประมาณ 1 
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กำรปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 

1 - ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย   
ด้านอารมณ์-จิตใจ    ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

      - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และมีโครงการสนับสนุน 
      - ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลายหลาย 
      - ครูน าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมาท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

                     - มีการก าหนดการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตปฐมวัยแบริบทของท้องถิ่น 

     - ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย   

ด้านอารมณ์-จิตใจ    ด้านสังคม   ด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

      - ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และมีโครงการสนับสนุน 
      - ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลายหลาย 
      - ครูน าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมาท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

                     - มีการก าหนดการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตปฐมวัยแบริบทของท้องถิ่น 
ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

 

2 - สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม
เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   

 

3 - ก าหนดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   

 

4 - มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บูรณาการการ
ปฏิบัติงาน  และเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

5 - ปฐมวัย  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
ครอบคลุมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  4 ด้าน  จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ให้ทันสมัย   

 

 
 
 

ประเด็นท่ีต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินตรวจสอบจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  

จ ำนวน (โรง) 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 - - 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกท่ีผ่ำนมำ (รอบสำม) 
               ๑ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
              โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.รอบสาม  
เม่ือวันที่ ๑๖  ถึง ๑๘    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการ
ประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้เรียน  ด้านครู และด้านเด็ก ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 
               ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปฐมวัย) น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน    
ตัวบ่งช้ี  ๑    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๓    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๔    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๕    เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๖    ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น ส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา สถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี  ๘   ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ี  ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี  ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ี  ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ี  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๗๘ ดีมำก 
 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                                ใช่      ไม่ใช่ 
    มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒ ตัวบ่งชี้               ใช่      ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่      ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
                  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ            ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ประกำศโรงเรียนวีรนำทศึกษำมูลนิธิ 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
เพ่ือประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเรื่องนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ  จึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  จึงประกาศใช้มาตร ฐานการ ศึกษาของสถา นศึกษา ตามมา ตรฐานการศึกษา ปฐมวัย ตา ม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
 
                                                 (ลงชื่อ)   

( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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ค  ำสั่งโร งเร ียนวีรนำทศ ึกษำมูลนิธ ิ 

ที่ .....69... /2561 

เร ื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวัย  ประจ ำปีกำรศ ึกษำ  2561 
................................................................... 

 เนื่องด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จะต้องมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย  3  คน  ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้
อย่างน้อย  1  คน  เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช้

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม  เพ่ือจะได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในที่มีความสมบูรณ์  และสามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
  1.นายวิพัฒน์  อักษรชู            ที่ปรึกษา            ประธาน 

2.นางสาวสิริกร  ศรีโยธา                         ครู   กรรมการ 

3.นางสาววิภาพร    เหตุทอง               ครู   กรรมการ 
4.นางสาวปิยะนุช   แสงข า                       ครู   กรรมการ 
5.นางสาวอาลิสา     อับดุลห์                     ครู   กรรมการ 

6.นางณาตยา  ไชยศรียา                          ครู                         กรรมการและเลขานุการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง  ได้ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  12  กันยายน  2561 
 

 
 

     ลงชื่อ 
                             ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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ค  ำสั่งโร งเร ียนวีรนำทศ ึกษำมูลนิธ ิ 
ที่ 73  / 2561 

เร ื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมและจัดท ำร ำยงำนกำรประเมินค ุณภำพภำยใน  
 ตำมมำตรฐำนกำรศ ึกษำปฐมวัย   ประจ ำปีกำรศ ึกษำ  2561 

----------------------------------------- 

โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

พิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

ด้วยปีการศึกษา 2561  ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ขึ้นเพ่ือให้สะดวกและ

รวดเร็วในการจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์ข้อมูล ตามแบบรายงานการประกันคุณภาพภายในอย่าง
สมบูรณ์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูลตามรูปแบบการรายงานประกันคุณภาพภายใน   ตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ดังรายละเอียดตามแนบ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  12  กันยายน  2561 

 
 

 
     ลงชื่อ 
                             ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 

                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 
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-2- 
1.คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา มีหน้าที่อ านวยการวางแผน ติดต่อประสานงานรวมทั้งอ านวยความสะดวก 

ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
 1.1 นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง   ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวิพัฒน์  อักษรชู   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 

 1.3 นายจตุพล  บุญปล้อง             รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวสุพัตรา  บุญมาก   ครู   กรรมการ 

 1.5 นางณาตยา  ไชยศรียา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
2. ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน 
    ที่ 1 ประกอบด้วย 

 1.1  นางสาวอาลิสา         อับดุลลาห์  ครู       หัวหน้า 
 1.2  นางสาวพิชารัฐ         แกล้วทนงค์  ครู       ผู้ช่วย 

     1.3  นางสาวจุไรพร          บัวทอง                    ครู       ผู้ช่วย 
     1.4  นางสาววิชชนี           เทพแก้ว                  ครู       ผู้ช่วย 
     1.5  นางสารภี                สังข์ทอง                  ครู       ผู้ช่วย 

     1.6  นางสาวอาภัสรา        สารวงค์                   ครู       ผู้ช่วย 
3.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐานที่ 

     เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 2 ประกอบด้วย 
 2.1  นางสาววิภาพร         เหตุทอง            ครู       หัวหน้า 

2.2  นางสาวกษมณ         คงเจ้าพุก              ครู             ผู้ช่วย 

2.3  นางส่าววารุณี          วงศ์สิงห์                   ครู              ผู้ช่วย 
2.4  นางสาวธาราวดี        ปล้องไหม                 ครู              ผู้ช่วย 

4.  ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรวบรวมหลักฐาน 

     ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ ๓ ประกอบด้วย  
 3.1  นางสาวอัครวรา        สุวรรณจินดา   ครู      หัวหน้า 

 3.2  นางณาตยา              ไชยศรียา                  ครู            ผู้ช่วย 
     3.3  นางสาวปิยะนุช         แสงข า                     ครู            ผู้ช่วย 
     3.4  นางสาวภัสสร           สมเพ็ชร                   ครู            ผู้ช่วย 
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ค  ำสั่งโร งเร ียนวีรนำทศ ึกษำมูลนิธ ิ 
ที่   71  / 2561 

เร ื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรตดิตำมงำนประเมินคณุภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวยั 
ประจ ำปีกำรศ ึกษำ  2561 

………………………………………….. 

 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

พิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนและน าผลการประเมินไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท าประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
1..นางสาวสิริกร      ศรีโยธา                       ครู   ประธาน 

2..นางสาววิภาพร    เหตุทอง                 ครู   กรรมการ 
3..นางสาวอัครวา     สุวรรณจินดา                 ครู   กรรมการ 
4..นางสาวอาลิสา     อับดุลลาห์                    ครู   กรรมการ 

5..นางณาตยา          ไชยศรียา                    ครู                           กรรมการและเลขานุการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง  ได้ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่      12   กันยายน  2561 
 

 
     ลงชื่อ      

                      ( นายสิทธิชาติ  บุญปล้อง ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 

 
 


