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ค ำน ำ 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง รหัส1193100007  ที่ตั้งเลขที่ 159 หมู่ที่2 ต าบลท่ามิหร า   
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93000สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                  
โทรศัพท์098-7291573โทรสาร074-829821e–mail:dckinder2@yahoo.com  website : www.dckinder.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนนักเรียน 556 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 48 คน 

ตอนที่  2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

 1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
        2.1..มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 2.2..แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                 2.3. รายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 
                 2.4 ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
                 2.5 รายงานผลการประเมินเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้กว่าเดิม  1ระดบั 
  3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจสังคม  และสติปัญญา  อย่างสมดุลและต่อเนื่อง ให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2  จัดท าโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบพร้อมทั้งเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3  มีแผนจัดประสบการณ์ บันทึกหลังสอนอย่างต่อเนื่อง และประเมินรายบุคคล 
และส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
                 3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4  ครูควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจ าวันด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่ 5  ขอค าแนะน า ความช่วยเหลือจากนักวิชาการของสถาบันวิจัยในการพัฒนาเด็ก
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงใช้หนังสือของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ 
 

                                                              ลงนาม..........................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                               (นางสาววัชราภรณ์     บุดดา) 
                                                                     วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง รหัส1193100007 ที่ตั้งเลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร า   
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        
โทรศัพท์089-7291573 โทรสาร074-829821e–mail:dckinder2@yahoo.com website : www.dckinder.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  360/6 ซอยนางลาด ถ.ราเมศวร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000 โทร 074-615420 ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ใบอนุญาต 4/2541 เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2541  กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในเนื้อที่  
1งาน  22  ตารางวา  ลักษณะเป็นบ้านสองชั้นปรับปรุงห้องต่างๆ ให้เป็นห้องเรียนได้จ านวน 3 ห้องเรียน  เปิดก่อน
ระดับประถมศึกษา รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 - 6 ขวบ   ตามใบอนุญาตรับนักเรียนได้ไม่เกิน 120 คน 

 เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี   ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความจุของนักเรียน  และมีปัญหาในการจัด
กิจกรรม  ด้วยความอนุเคราะห์จากพระสังฆราชไมเกิลประพนธ์  ชัยเจริญ (อดีต)ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้
จัดซื้อท่ีดิน จ านวน 4 ไร่  2 งาน ที่หมู่บ้านควนปรง ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ซิ
สเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมใช้เป็นสถานที่ประกอบการศึกษาส าหรับเยาวชน โดยไม่เลือกชาติศาสนา  

 ในปีการศึกษา 2546 วันที่  15 กุมภาพันธ์     ได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม
พัทลุง โดยพระสังฆราชไมเกิลประพนธ์  ชัยเจริญ (อดีต)ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  เริ่มก่อสร้าง  ในปี  2546   
แล้วเสร็จ ภายในปี  พ.ศ.  2547  พิธีเปิดอาคารเรียนวันที่ 21  มีนาคม  2547 โดยนายประจักษ์  สวรรณภักดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง 

 ปีการศึกษา 2548 ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ได้เปิดท า
การสอนปีละชั้นเรียนตั้งอยู่ที่ 159 หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร าอ าเภอเมืองจังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ 93000 โทรศัพท์   
074 – 829805 โทรสาร 074 – 829821 สังกัดกลุ่มการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต 1 
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แผนที่โรงเรียน 

 

 

  1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญำ 
“วินัยดี        มีเมตตำ     สร้ำงปัญญำสู่สังคม” 

 วินัยดี   นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  เคารพยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา   
พระมหากษัตริย์ 
 มีเมตตำ  นักเรียนมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น 
 สร้ำงปัญญำสู่สังคม นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา และมีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
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วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทัน
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 

1. นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล 
    และต่อเนื่อง  
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม และมีจิตส านึกในคุณค่าความ 
    เป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
    และสังคม 
5. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักเรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
6. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
    น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสู่ 
    มาตรฐานสากล  
8. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
    มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี  

 
เป้ำหมำย 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    มาตรฐาน 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และ 
    พระมหากษัตริย์  
5. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
6. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด 
8. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
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9. ครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม     
    จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสู่มาตรฐานสากล 

 

 1.3 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

เอกลกัษณ์ 

“มนุษยสัมพันธ์ดี    มีคุณธรรม” 

อัตลักษณ์ 

“เน้นภำษำ  วิชำดี   มีคุณธรรม” 

 
2.  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- ผู้บริหาร    จ านวน 1 คน 
- ครู (บรรจุ)    จ านวน 8 คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ    จ านวน 4 คน 

  รวม     จ านวน 14 คน 
  
3.  ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน     31    คน 
- อนุบาล                        จ านวน    191   คน 

  รวม     จ านวน    222   คน 
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ตอนที่  2   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
   1.  ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
   มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
 

  1. ระดับคุณภำพ ดี  
 

 2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงมีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัยครบทุกด้าน  ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนได้
จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมออกก าลังกายยามเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียนในทุกๆวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่
มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎกติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มี เจ้าหน้าที่จาก
สาธารณะสุขมาให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ 
ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ 
ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความ
อดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส  ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียน
ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนทนาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีการจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน
ที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้ เสนอผลงาน
ด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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 2.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

  - เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 90 
 - เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

 - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 93 สังเกตได้จากการ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขในการร่วมกิจกรรม 
 - เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 90 สังเกตได้จากการ 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม  
 - เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา    สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน     และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 95 
 

 3. จุดเด่น  
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและ หลีกเลี่ยงตัวเองต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มี จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส    
ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

 4. จุดควรพัฒนำ 
 - ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก การอ่าน 

 - การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
 - การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

 - การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
 - การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

   5. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
    3. โครงการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
      4. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

   1. ระดับคุณภำพ ดี 
 

   2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพเด็กรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็ก
ทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลิดาเมตตาธรรมพัทลุง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของ
ใช้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่
จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่
เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์
ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งคุณครูบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  กลุ่ม
ย่อย   กลุ่มใหญ่ มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  



 

 

12  

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
   3. จุดเด่น 
 - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

 - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 

   4. จุดควรพัฒนำ 
 - จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
   5.  กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
   1. โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   2. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
   4. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
   5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
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   มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
 

   1.  ระดับคุณภำพ ดี 
 

   2.  กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 ทางโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนา 
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ื อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข การเรียนรู้ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็ก
เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จัก
การแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ราย
กลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนห้องกิจกรรมมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมที่ใช้ส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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   3. จุดเด่น 
 เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  เรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้มีการประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทุกคน 

 

   4. จุดควรพัฒนำ 
 - ควรจัดครูให้ตรงตามวิชาเอกปฐมวัย 

 

   5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 3. โครงการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
 4. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
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   2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

 1. ระดับคุณภำพ   ดี 
มีการก าหนดแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรจัดโครงการสร้างเสริม

ประสบการณ์เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และสติปัญญา ปรับพ้ืนฐานด้านการเรียนให้ เด็กมีความพร้อมใน
การศึกษาระดับประถมศึกษาพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยครจูัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตามมุมต่าง ๆ  อย่าง
เพียงพอและหลากหลายเหมาะสมตามวัยของเด็ก ซึ่งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

  2. น ำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
2.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (2 คะแนน) 
 - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 - สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
 - เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย ฯลฯ 
2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  (1 คะแนน) 
 - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 - สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
 - เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย 
2.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (1 คะแนน) 
 - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 - สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
 - ผลงานเด็ก 
2.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1 คะแนน) 
 - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 - รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม 
 - รูปภาพ ภาพถ่าย 
2.5 กิจกรรมวันแม่ 
2.6 กิจกรรมปีใหม่2561 
2.7 กิจกรรมวันครู 
2.8 งานกีฬาสีภายในธิดาเกมส์ 2561 
2.9 งานบัณฑิตน้อยระดับอนุบาล 3 
  - บันทึกพัฒนาการเด็ก 
  - สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
  - โครงการ / กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายเด็ก 
  - รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายระดับชั้นอนุบาล3 



 

 

16  

2.10 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
  - การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและโครงงาน 
  - โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมจัดท าโครงงาน  กิจกรรมรักการอ่าน       
    แฟ้มสะสมงาน 
 - โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น กิจกรรม  
    แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  
    3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

                 1. โรงเรียนจัดท าโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมบูรณาการและโครงงานเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

               2. จัดกิจกรรมอบรมครูปฐมวัยให้เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 

                  3. จัดประสบการณ์ให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือกระท าผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้น าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง 
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ตอนที ่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ 

   1. จุดเด่น 
 ด้ำนคร ู
  - มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  ขยัน อดทนและเสียสละพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี    
            แก่นักเรียน 

    - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน    และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก     
                       ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั่วถึง และเป็นระบบ 

  - ครูมีความรักและความสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
- ครมูีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชมชน/ผู้เรียน 
- ครจูัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน พร้อมทั้งปลูกฝังเด็กมีวินัย  มีเหตุผล     
  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- พัฒนาตนเองสม่ าเสมอ/อบรม ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร  ข้อมูล  นวัตกรรมใหม่ๆ 
 

  ด้ำนผู้บริหำร 
- มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของครู 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการท างานเป็นทีม และให้ครูได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
- เปิดโอกาสให้ครูใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 

  ด้ำนผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้นและท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
- มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์ มีมารยาทท่ีดีสามารถอยู่ร่วมผู้อ่ืนได้อย่าง     
  มีความสุข 
- รู้จักแบ่งปันและเสียสละ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ท างานเป็นทีม 
 

    ด้ำนสถำนศึกษำ 
- โรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เอกลักษณ์   เป้าหมาย ยุทธศาสตร์     และกลยุทธ์ 
  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน การยอมรับจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ      
  ในชุมชนเป็นอย่างดี 
- เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
- มีการดูแลความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  เข้ารับการอบรม 
- ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
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- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
- การเรียนการสอนเหมาะสมกับการพัฒนา/ความต้องการของผู้เรียน 
- จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
- มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง 

 

   2.  จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนคร ู

- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
- ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
- เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
- การท าวิจัยในชั้นเรียน 
- ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
- ไมถ่นัดในการในการจัดท าเอกสารต่างๆ 
- ปลูกฝังให้ครูรักงานลดการเข้า – ออกของครู 
 

  ด้ำนผู้บริหำร 
-  น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
- จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
 

  ด้ำนผู้เรียน 
- ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
- ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
- พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
 

  ด้ำนสถำนศึกษำ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
- พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
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 3.  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  ด้ำนคร ู

- ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
- จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผู้เรียน 
- จัดท าแผนการเรียนทางภาษาท่ีหลากหลาย 
- จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery  Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1  
- น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
- ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ / เน้นสอนแบบโครงงาน / เน้นสอนแบบ 
  บูรณาการ / เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
- ปรับสภาพแวดล้อมสร้างความหลากหลาย ในการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

  ด้ำนผู้บริหำร 
- มีการวางระบบและระเบียบส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
- ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 

  ด้ำนผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
- จัดท าบันทึกความดี 
- ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
- รักความเป็นไทยมีสัมมาคาราวะ / พูดจาไพเราะ / มีความสุภาพเรียบร้อยมีมารยาท 
- การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนพ่ึงพาตนเองได้ 
- ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
- การออกก าลังกาย 
- พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 
- พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา / ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัดสนใจ 
- ฝึกความเป็นผู้น าผู้ตาม 
- ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

   

  ด้ำนสถำนศึกษำ 
- น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
- มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
- น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
- มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน / ผู้ปกครอง /ผู้เรียน /ครู 
- ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
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- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
- พัฒนาครู / สนับสนุนใช้สื่อ / อบรม / นิเทศ / ดูงาน 
- ส่งเสริมการรักการอ่าน / ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
 

 4.  ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
  ด้ำนคร ู

- ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผล 
- การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
- เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ด้านผู้บริหาร 
- ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
- สวัสดิการบุคลากรด้านผู้บริหาร 
 

  ด้ำนผู้เรียน 
- อาหารกลางวัน 
- อาหารเสริม 
- ความกล้าแสดงออก 
- ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ / ใช้ของอย่างมีคุณค่า / ประหยัด 
- ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

  ด้ำนสถำนศึกษำ 
- จัดการระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
- การส่งเสริมทางด้านกีฬา / อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
- งบประมาณ 
- สื่อการเรียนการสอน / เทคโนโลยี / หนังสือค้นคว้า 
 

   5.  กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ 
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2. โครงการปลูกฝังสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน 
  3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  4. โครงการปลูกฝังการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 
  5. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  6. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  7. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  8. โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

    9. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  10. โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  11. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
  12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  13. โครงการพัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  14. โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
  15. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

    16. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    17. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
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1. มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  
 
 
     
 
 
   



 

 

24  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

.................................................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประชุม 
โรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 

ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ที่ 7 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลธิดำเมตตำธรรมพัทลุง 

ผู้มำประชุม  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
 1. นางสาวสมพิศ พงษ์พิศ ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววัชราภรณ์  บุดดา ผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทัศน์  พลชนะ ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
 4. นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย ผู้แทนครู กรรมการ 
 5. นายชัยวัฒน์  อินนิล ผู้แทนครู กรรมการ 
 6. นางสมใจ เกตุศรัทธา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 7. นางจิรฐา กฤตรัชตนันต์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 8. นางสาววันณิษา ไหมสวัสดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 9. นายฐิติพันธ์ ปาลทิพย ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 10. เด็กชายณัฐภัทร คงเพ็ง ผู้แทนกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 11. เด็กหญิงศุภิสรา คงอินพาน ผู้แทนกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 12. นางสายวรุฬ ช่างพูด เจ้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มำประชุม 

1. นางสาวสมพิศ  พงษ์พิศ  เนื่องจากติดภารกิจ 
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ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 

1.1 ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแนะน าคระกรรมการร่วม 4 ฝ่ายชุดใหม่ 
ด้วยคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระแล้ว 

1.2 ซิสเตอร์วัชราภรณ์  บุดดา    แจ้งเรื่องประกาศต่างๆของโรงเรียน คือ ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของโรงเรียน  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2562 ประกาศการด าเนินการได้เงินอุดหนุนโครงการ
เรียนฟรี  15 ปี  ประกาศการใช้มาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1.3 ครูมนัสดา สมิททองค า ครูประจ าชั้นอนุบาล 3 ครูพัชนี  อุตสาหะ ครูพ้ีเลี้ยง และนางสาวบุญเรือน   
อ่อนประสงค์  แม่บ้าน  ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

 
 ระเบียบวำระท่ี 2  รับรองกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 

 3.1 รายงานจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 ที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
     

โรงเรียน จ ำนวน 

1. พัทลุง 12 คน 

2. สตรีพัทลุง 17 คน 

3. พัทลุงพิทยาคม 3 คน 

4. อุบาลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 7 คน 

5. วีรนาทมูลนิธิ 3 คน 

6. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 คน 

7. เทศบาลจุ่งฮ่ัว (ท.4) 1 คน 

8. ราชวินิตบางแก้ว 1 คน 

9. ตะโหมด 2 คน 

10. วัดบ้านนา 1 คน 

11. แสงทองวิทยา  หาดใหญ่ 3 คน 

12. มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่  1 คน 

13. มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1 คน 

14. อรุณโณทัยตรัง 1 คน 
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3.2 การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการส าหรับภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงิน
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 7
พฤษภาคม 2562 

เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี ประกอบด้วย 
1. ค่ำหนังสือเรียน 

อนุบาล 1   200.00 บาท/คน/ปี 
อนุบาล 2   200.00 บาท/คน/ปี 
อนุบาล 3   200.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 1  561.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 2  605.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 3  622.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 4  653.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 5  785.00 บาท/คน/ปี 
ประถมศึกษาปีที่ 6  818.00 บาท/คน/ปี 

2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
  ระดับอนุบาล    100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี) 
  ระดับประถมศึกษา   195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี) 
 

- ค่าหนังสือเรียนได้จัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนตามใบรายการหนังสือและอุปกรณ์ 
- ได้ตระหนักถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค านวณจากราคา 
    หนังสือที่หักส่วนลดแล้ว 
- แบบฝึกหัดในระดับประถมศึกษา   ทางโรงเรียนได้จัดซื้อในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
    ภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อย ค่าอุปกรณ์การเรียน ทางโรงเรียนได้จัดเป็นสมุดเขียน ให้กับ ผู้ปกครองและ 
    นักเรียน เรียบร้อยพร้อมกับหนังสือเรียน 

3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
  ระดับอนุบาล   300 บาท/คน/ปี 
  ระดับประถมศึกษา  360 บาท/คน/ปี 
 ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองจัดซื้อเครื่องแบบ ตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน   
4. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้แก่ 
      1.กิจกรรมทางวิชาการ    ค่ายวิชาการ 
      2.กิจกรรมคุณธรรม     ลูกเสือ/เนตรนารี 
      3.กิจกรรมทัศนศึกษา      และ ICT 
ที่ประชุมมีมติ    รับทราบ 
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3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และแผนบริหารจัดการ
อาหารเสริม (นม) 

 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่ 
ขอรับเงินอุดหนุน 

จ ำนวนนักเรียนที่ไม่ 
รับเงินอุดหนุน 

หมำยเหตุ 

อ.1 43 -  
อ.2 60 -  
อ.3 55 -  
ป.1 55 -  
ป.2 59 -  
ป.3 53 -  
ป.4 55 -  
ป.5 54 -  
ป.6 49 -  
รวม 483 -  

 
          ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 
  
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจำรณำ 

4.1 โรงเรียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
อัตลักษณ์ของโรงเรียนจากเดิม ร่ำเริงแจ่มใส  ใส่ใจด้ำนภำษำ  มีควำมเมตตำ  น ำพำสู่ควำมม่ันใจ  
ปรับปรุงเป็น เน้นภำษำ  วิชำดี  มีคุณธรรม   
เอกลักษณ์จากเดิมคือ มนุษยสัมพันธ์ดี  มีเมตตำกรุณำ  
ปรับปรุงเป็น มนุษยสัมพันธ์ดี    มีคุณธรรม 
 
พันธกิจจำกเดิม     
 1. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา
ย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  และด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
น าไปสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน และสู่
มาตรฐานสากล 
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 5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  โดนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

พันธกิจปรับปรุงใหม่  
 1. นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม  และมีจิตส านึกในคุณค่าความ
เป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม 
 5. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักเรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 6. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
และสู่มาตรฐานสากล  
 8. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี  

เป้ำหมำยจำกเดิม    
 1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย  อามรมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
 2. เด็กรักการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 3. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี  และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ผู้ เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญาไทย  โดยมุ้งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 7. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัด 
 8. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
 9. ครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มัคุณธรรม จริยธรรม  
และเป็นแบบอย่างทีดี่ 
 10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 12. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ  ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และสู่มาตรฐานสากล 
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เป้ำหมำยปรับปรุงใหม่   
  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
  3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย์ 
  4. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
  5. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
  7. ครูพัฒนาตนเองเตมศักยภาพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  10. รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  11. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และสู่มาตรฐานสากล 

  
 4.2 โรงเรียนได้จัดท าระเบียบของนักเรียน  โดยได้แจกให้ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้
ผู้ปกครองได้ศึกษาอย่างละเอียด  เพ่ือนักเรียนจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน โดยในระเบียบของ
นักเรียนนั้น โรงเรียนได้แจ้งกฎระเบียบต่างๆที่ต้องปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียน
ก าหนดต่อไป 
 4.3 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสร็จสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 

.......................................                                       ...........................................    
               (นายชัยวัฒน์    อินนิล)               (นางสายวรุฬ       ชา่งพูด) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 ผู้จดรายงานการประชุม 
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3. ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ผ่ำนมำ (รอบสำม) 
       โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2557 มีการจัดการ 2 ระดับ 
         ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้  
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสทิธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 35.00 34.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ประสทิธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.65 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม     
ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.65 ดีมาก 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
              *ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                   √   ใช่                ไม่ใช่ 
              *มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดบัดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้จำก 12 ตัวบ่งชี้                  √   ใช่                ไม่ใช่ 
              *ไม่มีตัวบ่งชี้ใดในระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน             √   ใช่                ไม่ใช่ 
ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
            √  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ                ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกระทรวง ฯ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  : ปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 35.00 34.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

35.00 33.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตัว 5.00 4.65 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
บ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 2.50 2.50 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 96.65 ดีมาก 
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จุดเด่น 

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจสมวัย  สถานศึกษาได้ด าเนินการโครงการเพ่ือพัมนาเด็ก  โดยเด็กส่วนใหญ่มีสุขภาพจิต  มี
สุนทรียภาพ  มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  มีความซื่อสัตย์  รู้จักประหยัดมีเมตตากรุณา  มีน้ าใจและมีความ
สนุกสนานในการเรียนและเล่น  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  โดยสถานศึกษาได้พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  และด้านสังคม  อีกท้ังมีความรู้พ้ืนฐาน 4 เรื่องสมวัย  ได้แก่  ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
เด็ก  ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  และ
ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  โดยได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.
2546  ปรับปรุง   พ.ศ.2555  จัดกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม  ในตารางกิจกรรมประจ าวัน  ได้แก่  กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  เกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  และกิจกรรม
กลางแจ้ง  การพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาบรรลุผล  
โดยเด็กมีอัตลักษณ์  คือ  ร่าเริงแจ่มใส  ใส่ใจด้านภาษา  มีความเมตตา  น าพาสู่ความมั่นใจ  มีจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ มนุษยสัมพันธ์ดี  มีเมตตากรุณา  โครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครอบครัวของเด็ก  คือ  โครงการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 

 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

 สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยได้
ด าเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการดีขึ้น  พัฒนาครูให้เป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญมีประสิทธิผล  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล 

 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญมีประสิทธิผล  โดยครูได้จัดประสบการณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือให้เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และส่งเสริม
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กและครอบครัว  โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546  ปรับปรุง  พ.ศ.2555  จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในตารางกิจกรรมประจ าวัน 

 4. ด้ำนกำรประกันนคุณภำพภำยใน 

 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  มีการพัฒนาโดยด าเนินการบริหารคุณภาพครบ
องค์ประกอบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนำ 

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 เด็กบางส่วนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาในเรื่องทักษะการคิดปัญหา  ทักษะในการอ่านไม่เด่นชัด 

 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 สถานศึกษามีครูไม่ได้สัดส่วนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป้นส ำคัญ 

 การประเมินความรู้พื้นนฐาน 4 เรื่อง  คือ  ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  ความรุ้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  และความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก  และการน าผลประเมินพัฒนาการของเด็กมาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการ  สมวัยทุก ๆ ด้าน ไม่เด่นชัด 

 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 ไม่มี 

โอกำส 

 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  ประกอบด้วยชุมชนที่เข้มแข็ง  ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญ
ของการศึกษา     และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในทุกข้ันตอน 

อุปสรรค 

 ภายในชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองด้าน  ท าให้มีเด็กบางส่วนไปเรียนที่สถานศึกษาที่มีความ
พร้อมและขนาดใหญ่กว่า  และผู้ปกครองบางส่วนในเขตบริการสถานศึกษานิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนสถานศึกษา
ในเมือง  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานศึกษามีเด็กจ านวนน้อย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และมีวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 

 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1) สถานศึกษาควรได้รับการส่งเสริมเรื่องสมรรถภาพทางกลไกโดยการเรื่องของกายบริหารการออกก าลัง
กายกลางแจ้ง  การฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมอ 
 2) สถานศึกษาควรส่งเสริมเด็กในการแสดงต่อการชื่นชมธรรมชาติ  เช่น  การให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ที่เป็นธรรมชาติในสถานศึกษา  และให้เด็กสามารถตั้งค าถามกับครูได้กับสิ่งที่พบเห็นพร้อมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานสึกษาควบคู่กันไป 
 3) เด็กควรได้รับการส่งเสริมความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีตามวัย  โดยให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง  สลับเปลี่ยนผู้น า
ผ่านกิจกรรมกลุ่ม  เช่น  ผู้น ากิจกรรมเคลื่อนไหว  จังหวะและดนตรี  ผู้น ากิจกรรมกายบริหาร  ผู้น าการเล่นตาม
จินตนาการ  และผู้น ากิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้อ่ืน ๆ เป้นต้น  พร้อม ๆ กับการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น  บรรยากาศ
ของการยอมรับนับถือ  บรรยากาศท่ีมีอิสระ  และบรรยากาศแห่งความส าเร็จและเสริมแรง 
 4) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้    และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู้  โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความต้องการของเด็ก  จัดมุมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมีสีสัน  จัด
กิจกรรมให้เด็กได้ค้นหาค าตอบจากหนังสือภาพ  การ์ตูน  หรือนิทาน  ให้เด็กได้พูด  ต่อค าคล้องจอง  ร้องเพลง  ฟัง
นิทาน  เด็กได้รู้จักสิ่งของต่าง ๆ ด้วยการมอง  สัมผัส  ชิมรส  และดมกลิ่น ให้เด็กได้รับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ
วัสดุของเล่นและผลงาน  เชื่อมโยงภาพและรูปแบบต่าง ๆ    กับสิ่งของหรือสภาพจริง  เลียนแบบการกระท าและเสียง
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 5) เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า  
ผ่านการคิด  การใช้ภาษา  การสังเกต  การจ าแนกและเปรียบเทียบ  จ านวน  มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) และเวลา  
โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชิมรสผลไม้  สัมผัสผิววัตถุเรียบ – ขรุขระ  โดยใช้บล็อกก่อสร้างเป็นรูปต่าง ๆ ปั้นเป็น
รูปสัตว์ต่าง ๆ ประดิษฐ์เศษวัสดุ  ให้เด็กพูดแสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กเล่น/ท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เป็นต้น 
 6) สถานศึกษาควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด  
และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชนร่วมกันวางแผน  และร่วมกันปฏิบัติ  
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และเกิดความยั่งยืน 
 7) สถานศึกษาควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  และจากผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชนในการร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน  และร่วมกันปฏิบัติ  เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้นของสถานศึกษา  และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน  และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน 
 8) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูบูรณาการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น  เพื่อปลุกฝังให้เกิดเป็นสุขนิสัยที่ถาวรต่อไป 
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 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 1) สถานศึกษาควรบริหารจัดการให้มีครูหรือครูพ่ีเลี้ยงดูแลเด็ก  มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก  โดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเสนอขออัตราก าลังด้านบุคลากรครู  ให้มีเพียงพอกับจ านวนเด็กและจ านวน
ห้องเรียน 
 2) สถานศึกษาควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามระบบบริหาร
คุณภาพ PDCA โดยเฉพาะการด าเนินการตามแผนและสรุปผลการด าเนินงานให้ชัดเจน  เพ่ือการน าข้อมูลย้อนกลับ
มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป 

 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้รอบตัวไปสู่เรื่องไกลตัว  และมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมเป็น
ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ประสบผลส าเร็จพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  เพ่ือน  
และครู  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อม  ครู  และเพ่ือน ๆ  
 2) ครูควรน าผลจากการประเมินพัฒนาการและความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาเด็กและ พัฒนาแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3) ครูควรเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมนอกห้องเรียนให้มากขึ้น  ท ากิจกรรมเล่นปนเรียนมาก
ขึ้น 

 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 สถานศึกษาควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกออกติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น  และ
เมื่อได้ด าเนินงานโครงการใดในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ควรมีการประเมินผล  สรุปผลให้ชัดเจนให้ครบทุก
โครงการ  เพื่อให้พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน 2 ปี 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ขอสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ไม่มี 
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4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
ที่ 142/2561 

ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
 ปีการศึกษา 2561 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้าย
ค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นางสาวสมพิศ พงศ์พิษ ผู้รับใบอนุญาต   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาววัชราภรณ ์ บุดดา ผู้จัดการโรงเรียน กรรมการ 
 1.3 นางสาวลัดดา สืบศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 1.4 นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 1.5 นางสาววันณิษา ไหมสวัสดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 1.6 นายฐิติพันธ์ บาลทิพย์ ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 1.7 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย ผู้แทนครู  กรรมการ 
 1.8 นายชัยวัฒน ์ อินนิล ผู้แทนครู  กรรมการ/เลขานุการ 
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 มีหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 2.1 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวยินดี บัวตูม คร ู  กรรมการ 
 2.3 นางประจวบ แก้วประชุม คร ู  กรรมการ 
 2.4 นางสาวสมฤดี คล้ายสมบัติ คร ู  เลขานุการ 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 
 4.1 นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล ประธานกรรมการ  
 4.2 นางประจวบ แก้วประชุม รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาล  กรรมการ 
 4.3 นางสุทธญาณ์ สังวาระ คร ู     กรรมการ 
 4.4 นางสาวยินดี บัวตูม คร ู     กรรมการ 
 4.5 นางอนงค์ คงกาญจน์ คร ู     กรรมการ 
 4.6 นางสาวกรกัลยา กลสามัญ คร ู     กรรมการ 
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 มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา
2561 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

 

                ………………………………………………………………… 
(นางสาววัชราภรณ์  บุดดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


