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ค ำน ำ 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
ปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   3  มาตรฐาน และระดับขั้น
พ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนว
ทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 1 

บทสรุปของผู้บริหำร 
 

 
 

 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
ชื่อ   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    รหัส 21100002   ที่ตั้ง 131  หมู่ที่   2   ต าบล เนินพระ  
อ าเภอ  เมืองระยอง       จังหวัด ระยอง       สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทร: 038-611376,038-614706  โทรสาร : 038-614706   e-mail:acr@acr.ac.th website  
www.acr.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506     จ านวนบุคลากรโรงเรียน   
270  คน 

ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

1) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก                                                   ยอดเยี่ยม 
                           (ระดับ 5) 

        มาตรฐานที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ        ยอดเยี่ยม 
                                                                                          (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญยอดเยี่ยม           ยอดเยี่ยม 

                                                                                                   (ระดับ 5) 
2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
     2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
           ปีการศึกษา 2562 - 2564 
     2.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
     2.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
     2.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     2.5  แบบบันทึกภาคสนาม 
     2.6. ข้อมูลสารสนเทศ 

  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้ระดับคุณภำพที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ 

แผนปฏิบัติงำนที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต   
                        ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความ 
                         ยุติธรรมและสันติ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : พัฒนา 
                          ผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง   สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
แผนปฏิบัติงำนที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสูมาตรฐานสากลจัดให้ 
                         มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ 
                          ของผู้เรียน 
 

http://www.acr.ac.th/
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แผนปฏิบัติงำนที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม 
                          มาตรฐานสากลงานพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู 
                          บุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                        และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   ส่งเสริมให้  
                         ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี   ปฏิสัมพันธ์เชิง 
                         บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถ 
                         เรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข  งานวัดผลประเมิน: พัฒนาครูและผู้มี 
                         สว่นเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
                         ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการ 
                         เรียนรู ้

 
4) นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี 

1.  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
2.  บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ 
3.  7 habits เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 
5) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

1. เน้นการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล  

 English ( Cambridge)   
 Chinese  (HSK)  
 ภาษาไทย (การเขียนและการคิดวิเคราะห์) 

3. ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ   
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
5. ใช้ 7 Habitsในการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย 
6. เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม

ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ
อุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 

7.  หลักสูตรที่หลายหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
และเน้นการมีส่วนร่วม  

 

6) โรงเรียนได้ด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
   นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย 
   2.2 สถานศึกษามีการจัดท าระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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ลงชื่อ............................................................................ผู้เขียนรายงาน     
                  (  นางชมัยพร    อรชร ) 
 
ต าแหน่ง............................ .. .........................................ผู้บริหารโรงเรียน 
                   ( ดร. ประวัติ   สุทธินนท์ ) 
          วันที่..............เดือน. มิถุนายน   พ.ศ.2563 
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1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

 

 
 
 

 
  

1.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

ชื่อโรงเรียน    อัสสัมชัญระยอง   รหัส  21100002   ที่ตั้ง 131  หมู่ที่   2  ต าบล เนินพระ  
อ าเภอ  เมืองระยอง      จังหวัด ระยอง      สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
โทร:  038-611376,038-614706    โทรสาร:  038-614706   
e-mail:  acr@acr.ac.th    Website: www.acr.ac.th       
 ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506  จ านวนบุคลากรโรงเรียน  270   คน 

  ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
         บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

  ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

        ปกติ  (สามัญศึกษา) 
        English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................... 

1.2 จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึง อนุบำลปีท่ี 3  แยกชำย หญิง 

จ ำนวนนักเรียน 
หมำยเหตุ 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชำย หญิง 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 129 111 240  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 138 106 244  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 138 107 245  

รวม 405 324 729  
                            ที่มา : สารสนเทศฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ย.2562 

1.3 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

  1.3.1 ตำรำงสรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้รับใบอนุญาต      
- ผู้จัดการ    1 1 
- ผู้อ านวยการ      
- รอง/ผู้อ านวยการ    1 1 
รวม    2 2 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย      
- ครูบรรจุ - 45 - - 45 
- ครูต่างชาติ - 8 1 - 9 
3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      
ระดับประถมศึกษำ      
- ครูบรรจุ  59 7  66 
- ครูต่างชาติ  25 1  26 
ระดับมัธยมศึกษำ      
- ครูบรรจุ  46 11  57 
- ครูต่างชาติ  14 2 1 17 
รวม  144 22 1 210 
4. ครูสนับสนุนกำรสอน      
-ครูบรรจุ  26 4  30 
5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
-บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  2   2 
- เจ้าหน้าที ่ 16 7   23 
6. อ่ืนๆ      
-เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  2 1  3 
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ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม 16 37 5 - 58 
รวมทั้งสิ้น 16 224 27 3 270 

 ที่มา : สารสนเทศฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ย.2562 

   1.3.2  ตำรำงสรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนครูผู้สอน 

ตรงเอก ไม่ตรงเอก 
ปฐมวัย (45) 13 32 

            ที่มา : สารสนเทศฝ่ายปฐมวัย 

 สรุปอัตรำส่วน 
      ระดับปฐมวัย 
      จ านวนผู้เรียนต่อครู    16 : 1 
       จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  35 : 1 

 
 1.3.3 ตำรำงสรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ตำรำงแสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนปฐมวัย 
ภำคเรียนที่ 1 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
1 โครงการการเรียนการสอนแบบโครงงาน นางเสาวลักษณ์   อินทรศิริ 723 

2 โครงการของเล่นของหนู ( มุมเสรี )    นางเสาวลักษณ์   อินทรศิริ 723 

3 โครงการสารรักจากใจ    นางสาวจิตรวรรณ  คงแรง 723 

4 กิจกรรมเฮฮาภาษาริมทาง     นางสุธี   จันทร์พราหมณ์ 723 

5 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้   นางสาวสุพิชญนันทน์   อรุณศักดิ์ 723 

ที่มา : สารสนเทศฝ่ายปฐมวัย 10 มิ.ย. 2562 

 

 

ภำคเรียนที่ 2 
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ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 
1 โครงการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   นางสาวอาภาภรณ์  วิรุตม์พงศ์สกุล 729 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กปฐมวัย    นางเสาวลักษณ์   อินทรศิริ 729 

3 โครงการ Conversation    นางสาววิไลวรรณ   ศิลาชัย 729 

4 โครงการสนุกกับภาษาจีน   นางสาวโกสุม   มั่นคง 
729 

5 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น    นางเกษร   แก้วประดิษฐ์ 729 

6 โครงการสื่อช่วยสอน นางมัลลิกา   ทรัพย์คง 729 

7 กิจกรรมเล่านิทาน     นางสิรินุช   ทัตตะพันธุ์ 729 

8 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้   นางสาวสุพิชญนันทน์   อรุณศักดิ์ 729 

ที่มา : สารสนเทศฝ่ายปฐมวัย 10 พ.ย. 2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  

 

 
 ปรัชญำโรงเรียน 

1. จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุด  อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า   

LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วิสัยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

กำรศึกษำปฐมวัย 
พันธกิจ( Mission ) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล

อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้ำหมำย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มี

สุขภาวะที่ ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
               ระดับจังหวัด 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะ 
ภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิต
และการเป็นผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  
5. ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการ  
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    พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอน 
    อย่างมีประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

อัตลักษณ์นักเรียน 
“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 

คุณค่ำหลัก  
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
  ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล 
        อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ (Indicators of success ) 
1. ร้อยละของเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

  2. ร้อยละเด็กมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ 
  3. ร้อยละของเด็กปฏิบัติตามค่านิยมของมงฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ 
              รับผิดชอบต่อสังคม ) 
  4. ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมในอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. ร้อยละของเด็กภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  6. ร้อยละของเด็กท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติ 
  7. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย 
  8. ผลการแข่งขันท่ีสามารถเข้ารอบหรือได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
  9. ร้อยละของเด็กมีทักษะด้านภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   
  10. ร้อยละของเด็กมีทักษะในการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
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   ความคิดรวบยอด 
   คิดแก้ปัญหา 
   คิดเชิงเหตุผล 
   คิดสร้างสรรค์ 

  11. ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
               ตามวัยและ ปลอดภัย 
  12. ร้อยละของเด็กมีความสามารถคิดสร้างสรรรค์นวัตกรรมได้เหมาะสมตามวัย  
          13. ร้อยละของเด็กมีทักษะชีวิต 
  14. ร้อยละของเด็กมีความเป็นผู้น า ตามหลัก 7 Habits ตามวัย 
  15. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามแบบหลักธรรมภิบาล 
  16. ระดับ คุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  17. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
        สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
       แหล่งเรียนรู้ 
        อาคารและห้องประกอบการ 
        ห้องพยาบาล 
        ห้องสมุด 
        สื่อ/เทคโนโลยี 
        โภชนาการและงานบริการ 
  18. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนา 
               คุณภาพการศึกษา 
  19. ร้อยละของครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่องอย่างน้อย 50  ชั่วโมง 
    20. ร้อยละของครูและบุคลากรความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิผล 
  21. ร้อยละของครูใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการ 
     สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ใช้ภาษาต่างประเทศ 
    ใช้สื่อเทคโนโลยี 
   ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

  22. ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กมีคุณภาพและ  
  มาตรฐานสากล 
  23. ระดับคุณภาพการจัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 
  24. ระดับคุณภาพของการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 
 
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 
เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำม 

ของกำร
ด ำเนินกำร 

1. เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี  
มีสุนทรียภาพ ตามแนวมง
ฟอร์ต  (ยึดมั่นในสัจธรรม  
มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

24 86.48 24 - - 94.93 

2. เด็กมีผลการประเมิน
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  ระดับจังหวัด 

13 84.71 13 - - 96.65 

3. เด็กทุกระดับให้มีทักษะ
ความสามารถรอบด้าน อย่าง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
(ทักษะภาษา  พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน  ด้าน เทคโนโลยี  คิด
สร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
 มีทักษะชีวิต 

8 86.95 8 - - 95.33 

4. ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 
7 Habits  

1 80.00 1 - - 94.92 

5.  ระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนมีคุณภาพ 

4 86.67 3 - 1 91.86 

6.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงอย่างมีคณุภาพ 

6 83 3 - 3 90.00 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
ศักยภาพเด็ก 

4 90.75 4 - - 93.69 
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เป้ำประสงค์ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ไม่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละเฉลี่ย
ควำม 

ของกำร
ด ำเนินกำร 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ
การ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5 89.50 4 - 1 96.89 

9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง 
และมีความสามารถในการสอน
อย่างมีประสิทธิผล 

6 87.67 6 - - 93.69 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   

2 85 2 - - 91.18 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรม
พัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 

13 93.31 13 - - 95.60 

12. มีระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 84.00 1 - - 97.78 

แผนภูมิแสดงกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ระดับปฐมวัย 
ปีกำรศึกษำ 2562 
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4. ผลกำรประเมินพัฒนำกำร 4 ด้ำน 
 

 
 
แบบสรุปรำยงำนร้อยละของนักเรียนปฐมวัยทีม่ีผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับดีมำกขึ้นไป 

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ที ่ ห้องเรียน 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนรำยด้ำน 

จ ำนวน
นักเรียน

เต็ม 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี

ผลกำร
ประเมินผ่ำน  
( 60 ขึ้นไป ) 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี

ผลกำร
ประเมินผ่ำน
ระดับดีมำก

ขึ้นไป  
( 80 ขึ้นไป) 

ร่ำงกำย 
อำรมณ ์ 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญำ 

1 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/1 81.90 90.60 93.62 90.20 35 35 31 

2 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/2 84.36 90.39 92.41 85.05 36 36 28 

3 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/3 83.49 93.45 94.95 87.55 35 35 32 

4 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/4 80.68 93.69 94.95 87.39 37 37 32 

5 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/5 82.30 96.30 93.80 88.16 36 36 30 

6 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/6 82.47 92.36 92.78 89.76 30 30 28 

7 ห้องอนุบาลปีท่ี 1/7 80.86 88.47 88.44 85.56 30 30 24 

เฉลี่ยระดับ อ.1 82.30 92.18 92.99 87.67 239 239 205 

8 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/1 84.36 95.37 94.35 89.42 36 36 33 

9 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/2 85.93 96.67 95.43 90.88 35 35 33 

10 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/3 84.62 96.90 95.13 88.71 39 39 33 

11 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/4 82.78 89.98 88.74 88.42 37 37 34 

12 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/5 83.88 94.26 92.16 90.99 37 37 32 

13 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/6 83.95 95.28 88.67 88.81 30 30 28 

14 ห้องอนุบาลปีท่ี 2/7 85.43 97.78 94.56 91.75 30 30 29 

เฉลี่ยระดับ อ.2 84.42 95.18 92.72 89.85 244 244 222 

15 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/1 84.77 98.39 96.05 91.09 38 38 33 

16 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/2 86.49 98.05 96.13 93.35 37 37 33 
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ที ่ ห้องเรียน 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนรำยด้ำน 

จ ำนวน
นักเรียน

เต็ม 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี

ผลกำร
ประเมินผ่ำน  
( 60 ขึ้นไป ) 

จ ำนวน
นักเรียนที่มี

ผลกำร
ประเมินผ่ำน
ระดับดีมำก

ขึ้นไป  
( 80 ขึ้นไป) 

ร่ำงกำย 
อำรมณ ์ 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญำ 

17 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/3 83.78 96.55 94.05 89.88 37 37 32 

18 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/4 82.15 94.14 91.30 89.96 36 36 31 

19 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/5 82.32 96.91 95.00 91.52 36 36 33 

20 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/6 87.98 96.48 94.00 91.88 30 30 29 

21 ห้องอนุบาลปีท่ี 3/7 85.66 97.96 94.67 91.45 30 30 29 

เฉลี่ยระดับ อ.3 84.74 96.93 94.46 91.31 244 244 220 

เฉลี่ยฝ่ำยปฐมวัย 83.82 94.76 93.39 89.61 727 727 647 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

      ร้อยละ  0 - 59         ได ้    ปรับปรุง 

      ร้อยละ  60 - 69       ได้     พอใช้ 

      ร้อยละ  70 - 79       ได้     ดี 

      ร้อยละ  80 - 89       ได้     ดีมาก 
      ร้อยละ  90 - 100     ได้     ดีเยี่ยม 
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อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3

Series1 82.3 84.42 84.74

81

81.5

82

82.5

83

83.5

84

84.5

85
ร้อ

ยล
ะ

พัฒนาการดา้นรา่งกาย

อ.1 อ.2 อ.3

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 92.18 95.18 96.93

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

ร้อ
ยล

ะ

พัฒนาการดา้นอารมณ-์จติใจ
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อ.1 อ.2 อ.3

พัฒนาการทางด้านสังคม 92.99 92.72 94.46

91.5

92

92.5

93

93.5

94

94.5

95
ร้อ

ยล
ะ

พัฒนาการทางดา้นสงัคม

อ.1 อ.2 อ.3

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 87.67 89.85 91.31

85

86

87

88

89

90

91

92

ร้อ
ยล

ะ

พัฒนาการทางดา้นสตปิัญญา
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5. นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี (Innovation /Best Practice )  
  
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็น
ได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความ
สร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-
Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี  (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน “มหัศจรรรย์ น้ าแข็งหรรษา” 

ในกิจกรรมกีฬาสี คุณครูได้น าน้ าแดงใส่น้ าแข็งมาเลี้ยงเด็กๆ  ในระหว่างที่ก าลังดื่มน้ าแดงกันอยู่ครูได้
เรียกให้เด็กนักกีฬาวิ่งไปรายงานตัวที่จุดรายงานตัว  เพ่ือเตรียมตัวแข่งขัน ท าให้เด็กๆต้องวางแก้วน้ าไว้ก่อน  
และเมื่อเด็กแข่งวิ่งเสร็จ  กลับมาที่แก้วน้ า  เด็กๆ พบว่าน้ าแข็งที่อยู่ในแก้วน้ าแดงนั้นละลายหมดแล้ว ท าให้
เด็กๆเกิดควาสงสัยว่า “ท าไมน้ าแข็งถึงละลาย “ และ “ท าอย่างไรน้ าแข็งจะไม่ละลาย”    
 เด็กๆจึงได้น าเรื่องที่สงสัยนี้ไปถามคุณครู  เมื่อเสร็จจากกิจกรรมกีฬาสี คุณครูได้พูดคุยกับเด็กเพ่ือถาม
ถึงประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องน้ าแข็งของเด็กๆ   
 น้องดรีมบอกว่า   คุณแม่เคยให้เราเอาน้ าไปใส่ในช่อง  Freeze  เพ่ือท าเป็นน้ าแข็ง 
 น้องไทม์บอกว่า    พ่ีเราบอกว่า ถ้าเราอยู่ในที่ร้อนๆ  จะท าให้น้ าแข็งละลายเร็ว 
          น้องแก้วตาบอกว่า    เรารู้จักน้ าแข็งหลอด 
  น้องไอติมบอกว่า    เราชอบกินไอติมเหมือนชื่อของเรา 
 น้องนายหัวบอกว่า   ชอบกินน้ าแข็ง เพราะน้ าแข็งเย็นชื่นใจ   
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี มำตรฐำนด้ำน ระดับกำรศึกษำ 
1.โครงงานมหัศจรรย์  น้ าแข็งหรรษา มาตรฐานที่ 1 ปฐมวัย 
2.การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มาตรฐานที่ 1  
3.  บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4 ประการ 

มาตรฐานที่ 2  

4.7 habits เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ มาตรฐานที่ 3  
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6. รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ 
 

 
 

  ปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
สถำนศึกษำ ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

- - - 
 
 ผลงำนของครูที่ได้รับ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 

ที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1 
มิสกิตติ์รวี     สอดสี 
มิสอาภาภรณ์   วิรุตม์พงศส์กุล 

เหรียญทอง  การแข่งขันเล่า
นิทานประกอบสื่อระดับอนุบาล 

คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

2 
ม.ชัยวัฒน์    ปักเกโส 
ม.นฤชล      อรชร 

ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 
Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น
ระยอง 

3 
มิสธนพรรณ   ประสุวรรณ์ 
น.ส.พจนีย์    วงศ์สุรินทร์ 

ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 
Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น
ระยอง 

4 
ม.เกรียงไกร    ภู่ระหงษ์ ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 

Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น
ระยอง 

5 

มิสเสาวลักษณ์   อินทศิริ 
มิสอาภาภรณ์   วิรุตม์พงศส์กุล 
 

ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก อ.2-อ.
3 เรื่อง มหัศจรรย์...น้ าแข็ง
หรรษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

6 
มิสกรรณิกา   คอนหน่าย เหรียญเงิน การแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ Speech หลักสูตร
สามัญ ระดับอนุบาล 

สมาคมคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

7 มิสสุธี  จันทร์พราหมณ์ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
8 มิสรุ่งฤดี  สุเทพ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 

ที่มา : งานสารสนเทศ  ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 

 
 ผลงำนด้ำนวิชำกำรของนักเรียนที่ได้รับ  

ล ำดับ รำยกำรที่แข่งขัน ผู้จัด รำงวัลที่ได้รับ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน 
1 ฟุตบอล 5 คน   

การแข่งขันกีฬา
อนุบาล”Passione 
Junior Games ตอน 
สู้เพื่อแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น  
ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

1. ด.ช.ณัฐพงศ์  ขันโท   
2. ด.ช.ธนกร  ลิมเพชรากุล  
3. ด.ช.พุฒิภัทร  น้อยหมอ 
4. ด.ช.ภีมวัชร  ไทยแสน    
5. ด.ช.ธนพล  แสงลี่   
6. ด.ช.ชยานันท์  อรรถรุ่งโรจน์ 
7. ด.ช.พรรษวรรษ  แก้วการดี  
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ล ำดับ รำยกำรที่แข่งขัน ผู้จัด รำงวัลที่ได้รับ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน 
8. ด.ช.ภูมิรพี  บ าเพ็ญบุญ   
9. ด.ช.วีรภัทร  เดชบุรัมย์ 
10. ด.ช.กันตพัฒน์  ทิพย์สิงห์   
11. ด.ช.พชรกร  ชมภูรัตน์  
12. ด.ช.พชรพล  ชมภูรัตน์ 

2 กำรประกวดอเมริกัน
เชียร์ลีดเดอร์ 
การแข่งขันกีฬา
อนุบาล”Passione 
Junior Games ตอน 
สู้เพื่อแม่  

ศูนย์การค้าแพชชั่น  
ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

รางวัลชนะเลิศ 1. ด.ญ.กรกนก  ราศีสวัสดิ์  
2. ด.ญ.พลอยไพลิน  นิลพลับ  
3 .ด.ญ.ณัชชา  รัศม ี
4. ด.ญ.ถาวรีย์  สง่างาม    
5. ด.ญ.สิรินทร์รัตน์  จันทร์บ ารุงกุล 
6. ด.ญ.ภัทราพร  วิเชียรเจรญิ 
7. ด.ญ.นาลา  โคล์คมาน    
8. ด.ญ.ชนิดา  ศักดิ์เจริญ   
9. ด.ญ.ณัฐภัสสร  เชาวรัตน์สนุทร 
10. ด.ญ.ณัฐชยา  รุจิธรรมานนท์  
11. ด.ญ.ญาณิศา  สิ้นเคราะห์  
12. ด.ญ.ลัลลดา  ไชยสิทธิ์ 
13. ด.ญ.อิสริยาภรณ์  พรมจันทร์  
14. ด.ญ.ญารินดา  สูงนารถ  
15. ด.ญ.เพชรลดา  แสงประทีป 

3 กำรแข่งขันชักเย่อ
ทีมผสม 10 คนชำย
,หญิง 
การแข่งขันกีฬา
อนุบาล”Passione 
Junior Games ตอน 
สู้เพื่อแม่  

ศูนย์การค้าแพชชั่น  
ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

รางวัลชนะเลิศ 1. ด.ญ.รัฐชญา  การะเกตุ   
2. ด.ญ.วชริาภรณ์  คล้ายจินดา    
3. ด.ญ.อัยย์รฎา  ม่วงพันธ์ 
4. ด.ญ.ปวรวรรณ  สีดา     
5. ด.ญ.สุพิชา  สุนทรประเสริฐ    
6. ด.ช.วรรณฤทธิ์  เกิดช่าง  
7. ด.ช.ภรัณกร  มโนวรกุล   
8. ด.ช.ธีรภัทร  ทัดสามี     
9. ด.ช.สายฟ้า  ท้วมจันทร์ 
10. ด.ช.พิรศุษม์  เพ็ชรฉกรรจ์    

4 กำรประกวด
โครงงำน
วิทยำศำสตร์ระดับ
เด็กเล็ก  ระดับ
อนุบำล 2 ถึง
อนุบำล 3 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 
(ท้องฟ้าจ าลอง
กรุงเทพ) 
 

รางวัลชนะเลิศ 1. เด็กชายนนท์ทพรรดิ  อิสระนิติธรรม 
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คล้ายจินดา  
3. เด็กชายพรรษวรรษ  แก้วการดี  
4. เด็กหญิงภูริชญา  ก๊กพิทักษ์ 
5. เด็กหญิงบุญภรณ์  สิงหเขตต์ 
  

5 กำรแข่งขันเล่ำ
นิทำนประกอบสื่อ 

สมาคม
คณะกรรมการ

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงรดา  พินส าเนียง 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ล ำดับ รำยกำรที่แข่งขัน ผู้จัด รำงวัลที่ได้รับ ชื่อผู้เข้ำแข่งขัน 
การประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการและ
ประกวดสื่อประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับภาค 

ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

6 กำรแข่งขันพูด
ภำษำอังกฤษ 
การประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการและ
ประกวดสื่อประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับภาค 

สมาคม
คณะกรรมการ
ประสานและ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

เด็กหญิงณัฐชยา รุจิธรรมานนท์ 

 
 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

     ตำรำงแสดงผลงำนรำงวัลที่ได้รับ 

ชื่อรำงวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรำงวัล 
หน่วยงำน 

ที่มอบรำงวัล 
หมำยเหตุ 

- - - - 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
ตำรำงแสดงข้อมูลอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย จ ำนวนอำคำร จ ำนวนห้องประกอบ 

อาคาร 
ห้อง 
เรียน 

ห้อง
พัก
คร ู

ห้อง 
ปฏิบัติ
การ 

ห้อง 
คอมฯ 

ห้อง
ประ 
กอบ
การ 

ห้อง
พัก 

ห้องน้ า 
ครู
ชาย 

ครู
หญิง 

นร.
ชาย 

นร.
หญิง 

อาคารอัสสัมชัญ 16 1 2     1   
อาคารเซราฟิน 15 1 2 1       
อาคารยอห์น แมรี่ 23 2 2 1       
อาคารส่ง เหล่าสุนทร 11 4 2 1 23  2 2   
อาคารเดอมงฟอร์ต 21 1 4 1 3  2 3 10 8 
อาคารซีเมออน 15 7 4 2 7  5 8 8 17 
อาคารฝ่ายปกครอง     2      
อาคารสมาคมผู้ปกครอง
และครู 

    2  1 1   

อาคารพระจิตเจ้า   5  5  1 2   
อาคารหอประชุม 40 ปี  3 4  2      
อาคารปิติมหาการุญ   2  3      
อาคารจ าหน่ายเครื่องเขียน     1      
อาคารหลุยส์มารี     3  1 1   
ห้องน้ านักเรียนประถม         41 28 
ห้องน้ าครู       4 6   
สระว่ายน้ า  3   2    2 2 
อาคารโรงพัสดุ     2  1    
อาคารมารีย์   1  6 40 19 18   
อาคารราฟาแอล     2 20 10 10   
อาคารบ้านพักพนักงาน      21 11 10   
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ข้อมูลงบประมำณ 
ตำรำงแสดง งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยรับ รำยจ่ำย 
1. งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล 43,447,727.64 1.รายจ่ายเป็นเงินเดือนครู/

บุคลากร 
97,257,472.90 

2. งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี 7,977,189.00 2. งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

68,458,109.11 

3. งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนนม 4,314,310.00 3. งบอ่ืนๆ 318,716,355.88 
4. งบอ่ืนๆ (ร.ร.) 291,776,493.03   

รวมรำยรับ 347,515,719.67 รวมรำยจ่ำย 347,515,719.67 
 
งบด ำเนินกำร/เงินเดือน เงินค่ำจ้ำง     คิดเป็นร้อยละ      27.99%      ของรายรับ 
งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     คิดเป็นร้อยละ      19.70%      ของรายรับ 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ข้อมูลพื้นฐำนผู้ปกครองนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ตำรำงแสดงข้อมูลพื้นฐำนของผู้ปกครองนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562  

ศำสนำที่นับถือ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ศำสนำพุทธ 711 97.5 
ศำสนำคริสต ์ 12 1.60 
ศำสนำอิสลำม 3 0.40 

อ่ืนๆ 3 0.40 
รวม/ค่ำเฉลี่ย 729 100 
กำรศึกษำ จ ำนวนคน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ 1 1 
มัธยมศึกษำตอนต้น 19 2.6 

มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 44 6.0 
อนุปริญญำปวส. 171 23.50 

ปริญญำตรี 379 52.00 
ปริญญำโท 108 14.80 
ปริญญำเอก 6 0.80 

อ่ืนๆโปรดระบุ 1 0.10 
รวม/ค่ำเฉลี่ย 729 100 

อำชีพผู้ปกครอง จ ำนวนคน ร้อยละ 
รับจ้ำง/พนักงำนบริษัท 478 65.60 

นักธุรกิจ(ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 184 25.20 
ข้ำรำชกำร 28 3.80 

แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 3 0.40 
รัฐวิสำหกิจ 23 3.20 

เกษตรกร/ชำวสวน/ประมง 10 1.40 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 3 0.40 
รวม/ค่ำเฉลี่ย 729 100 

รำยได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง จ ำนวนคน ร้อยละ 
10,001-20,000 บำท 50 6.90 
20,001-30,000 บำท 62 8.50 
30,001-40,000 บำท 85 11.70 
40,001-50,000 บำท 97 13.30 
50,001-60,000 บำท 91 12.50 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

60,001-70,000 บำท 67 9.20 
70,001-80,000 บำท 60 8.20 
80,001 - 90,000 บำท 31 4.30 
90,001-100,000 บำท 44 6.00 

100,001 ขึ้นไป 142 19.50 
รวม/ ค่ำเฉลี่ย 729 100 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

ผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดบักำรศึกษำปฐมวัย อนุบำลปีที่  1-3 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

ปฏิบัติได้
ดี 

ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

อนุบำล 1 75.41 24.11 0.48 68.34 31.14 0.53 56.25 42.00 1.75 34.31 63.08 2.60 

อนุบำล 2 83.63 16.18 0.18 77.77 22.23 0.00 62.80 36.70 0.49 69.99 30.01 0.00 

อนุบำล 3 98.43 1.57 0.00 93.14 6.72 0.14 63.47 36.41 0.13 71.38 26.89 1.73 

รวม 257.48 41.86 0.66 239.24 60.09 0.67 182.52 115.11 2.37 175.68 119.98 4.34 

เฉลี่ย 85.83 13.95 0.22 79.75 20.03 0.22 60.84 38.37 0.79 58.56 39.99 1.45 

ผ่ำนเกณฑ์ 99.78 99.78 99.21 98.55 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.22 0.22 0.79 1.45 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดบักำรศึกษำปฐมวัย อนุบำลปีที่  1-3 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

ปฏิบัติได้ดี 
ปฏิบัติได้
เป็นครั้ง
ครำว 

ควร
ส่งเสริม 

อนุบำล 1 95.67 4.33 0.00 94.04 5.83 0.13 95.12 4.88 0.00 83.94 15.94 0.12 

อนุบำล 2 97.38 2.62 0.00 97.63 2.37 0.00 98.26 1.74 0.00 89.16 10.74 0.10 

อนุบำล 3 99.03 0.97 0.00 98.46 1.54 0.00 99.14 0.86 0.00 90.65 9.35 0.00 

รวม 292.08 7.92 0.00 290.13 9.74 0.13 292.52 7.48 0.00 263.75 36.03 0.22 

เฉลี่ย 97.36 2.64 0.00 96.71 3.25 0.04 97.51 2.49 0.00 87.92 12.01 0.07 

ผ่ำนเกณฑ์ 100.00 99.96 100.00 99.93 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.00 0.04 0.00 0.07 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

  ผลกำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 1 – อนุบำล 3 
   1. กำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรูภ้ำยในของนักเรียนระดับช้ันอนุบำล 1 – 3 

ผลกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1 - 3   
 ภำคเรียนที่   1  ปีกำรศึกษำ 2562 

เดือน 

แหล่งเรียนรู้ 

สมุด คอม ดนตรีไทย อิเล็ก วิทย์ มุมน้ ำ สนำม สมุนไพร มุมสุนทรภู่ มุมป่ำ สวนหิน สวนสนุทรภู ่ อ่ืนๆ 

พฤษภาคม 9.19 6.38 6.75 8.07 8.26 8.26 14.26 8.07 6.57 6.38 7.32 4.32 6.19 

มิถุนายน 9.70 6.85 7.53 9.25 7.99 7.19 12.21 7.19 8.45 6.16 6.51 5.48 5.48 

กรกฎาคม 10.45 7.19 7.08 9.66 8.09 7.19 12.25 6.74 6.63 6.97 7.08 4.38 6.29 

สิงหาคม 9.66 6.84 6.95 8.58 7.93 8.03 12.60 8.03 6.19 7.38 7.27 4.56 5.97 

กันยายน 9.88 7.23 7.33 9.03 8.18 7.76 12.01 7.97 6.16 6.91 7.33 5.53 4.68 

รวม 48.89 34.49 35.65 44.59 40.44 38.43 63.32 38.01 34.00 33.80 35.51 24.26 28.61 

ร้อยละเฉลี่ย 9.78 6.90 7.13 8.92 8.09 7.69 12.66 7.60 6.80 6.76 7.10 4.85 5.72 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

กรำฟสรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำคเรียนท่ี 1 /2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุด
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ผลกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ระดับช้ันอนุบำลปีที ่1-3 
ภำคเรียนที่   2  ปีกำรศึกษำ 2562 

เดือน 

แหล่งเรียนรู้ 

สมุด คอม ดนตรีไทย อิเล็ก วิทย์ มุมน้ ำ สนำม สมุนไพร มุมสุนทรภู่ มุมป่ำ สวนหิน สวนสนุทรภู ่ อ่ืนๆ 

ตุลาคม 10.76 7.35 6.56 9.19 8.14 6.56 12.86 8.92 5.25 7.87 7.87 4.46 4.20 

พฤศจิกายน 10.38 7.84 7.50 9.57 8.54 7.04 11.88 6.81 6.00 6.92 7.04 5.54 4.96 

ธันวาคม 10.39 8.53 7.60 10.39 7.91 8.37 11.47 6.67 7.13 6.82 5.74 3.41 5.58 

มกราคม 9.78 8.32 8.19 9.78 8.06 7.66 12.55 7.13 5.28 6.21 7.13 4.36 5.55 

กุมภาพันธ์ 10.59 8.37 8.37 9.80 8.50 7.32 11.90 7.06 6.67 5.49 7.06 4.71 4.18 

รวม 51.89 40.41 38.21 48.73 41.13 36.95 60.66 36.59 30.33 33.32 34.84 22.47 24.47 

ร้อยละเฉลี่ย 10.38 8.08 7.64 9.75 8.23 7.39 12.13 7.32 6.07 6.66 6.97 4.49 4.89 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

กรำฟสรุปผลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำคเรียนที่ 2/2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. กำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียนของนักเรียน ระดับชั้น อนุบำล 1 – อนุบำล 3 

ล ำดับ ระดับชั้น สถำนที่ จ ำนวนกำรเข้ำใช้(คน) 
1 อนุบาลปีที่1 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบ้านเพ 240 
2 อนุบาลปีที่ 2 Pattaya Dolphinarium 243 
3 อนุบาลปีที่ 3 สวนนงนุช 246 
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สมุนไพร
7%

มุมสุนทรภู่
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

7. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละป)ี 

8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผำ่นมำ 

9. หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 

 

 
 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
นโยบายท่ี 2  การจดัการศึกษาปฐมวยั   

2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย   

2.2 สถานศึกษามีการจัดท าระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

  

 

รอบกำรประเมิน 
ระดับผลกำรประเมิน 

ระดับปฐมวัย 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ( 3.77 ) ระดับดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ( 97.42 ) ระดับดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 

 
 

  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

               สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

 
 

 
 
1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

 ระดับปฐมวัย 
   มำตรฐำนที่  1   คุณภำพของเด็ก   

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ 

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 
 

91.96 729 729 94.22 
ยอด
เยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน    729 729 88.41  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี  
ใช้มือและตาประสานสัมพันธไ์ด้ด ี

   729 729 93.06  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย 

   729 729 98.20  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตัิตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

   729 729 97.19  

2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทำง
อำรมณ์ได้ 

  90.09 729 729 96.63 
ยอด
เยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กรา่งเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสม 

   729 729 94.76  

 2.2 ร้อยละของเด็กรูจ้ักยับยั้งช่ังใจ  
อดทนในการรอคอย    729 729 96.64  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

   729 729 98.40  

ส่วนที่ 3  
ผลกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำ 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ 

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจติส านึกและ
ค่านิยมที่ด ี    729 729 95.16  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก    729 729 95.68  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน    729 729 96.01  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ  
รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น    729 729 96.40  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

   729 729 96.64  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับ
ศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว    729 729 98.00  

3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคม 

  93.24 729 729 96.00 
ยอด
เยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน มี
วินัยในตนเอง 

     95.72  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยดัและ
พอเพียง      100  

 3.3 ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

     90.56  

 3.4 ร้อยละของเด็กมมีารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้ม ทักทาย และมสีัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ ฯลฯ 

     97.46  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

     95.60  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

     96.64  
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ 

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน 
และแสวงหำควำมรู้ได้ 

  92.03 729 729 95.54 
ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ    729 729 89.61  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิง่
ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ 

   729 729 98.40  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและ
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสม
กับวัย 

   729 729 98.34  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถ
ในการคิดรวบยอด การคดิเชิง
เหตุผลทางคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหา 
และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ได ้

   729 729 97.47  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคดิและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

   729 729 89.39  

 

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได ้

   729 729 100  

              สรุปผลกำรประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเดน็พิจารณา  

95.60 
ยอด
เยี่ยม 

 หมายเหตุ : กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม    
 



33 

 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก   

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของ
ต น เ อ ง ไ ด้  เ ด็ ก มี
น้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น 
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัว
ได้ ดี  ใช้ มื อและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ดู แลรั กษาสุ ขภาพ
อนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
ข้อตกลง เกี่ ยวกับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
หลีกเลี่ ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพ
ติดและระวังภัยจาก
บุคคล สิ่ งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 เด็กมีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
     ฝ่ายปฐมวัยมีการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม
กลางแจ้ง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีการออกก าลังกายและได้ใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและมัดใหญ่ สามารถทรงตัวได้ดี สามารถการเคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่ว  โดยมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดย
แบ่งออกเป็นก่อนการเรียนการสอนและหลังการเรียนการสอนของแต่ละ
ภาคเรยีน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งมผีลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 การประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง 92.99 
2 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 83.82 

เฉลี่ย 88.41 

1.1.2 เด็กมีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย 
     เด็กปฐมวัยมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการทรงตัว
ที่ดี สามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  จากการประเมินแผนการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียน เรื่อง หนูน้อยสุขภาพดีและปลอด
โรคปลอดภัย  มีการประเมินการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
แล ะมี ก า รทดสอบสมร รถภ าพทา งก าย ภ าค เ รี ย นละ  1 ครั้ ง 
     นอกจากนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการประเมินสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยในทุกๆปี โดยมีการบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 การทดสอบสมรรถภาพ 89.72 
2 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี 96.40 

เฉลี่ย 93.06 

1.1.3 เด็กมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 
     ฝ่ายปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
การจัดท าโครงการลดน้ าหนัก เพ่ือแก้ไขปัญหาการมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.20  

1.1.4 เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภำวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 
     ฝ่ายปฐมวัยมีการประเมินหลังการสอนในหน่วยเรื่อง ปลอดโรค 
ปลอดภัย มีการจัดท าโครงการต่อต้านสิ่งเสพติด, โครงการวันเอดส์โลก 
และโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถปฎิบัติตนได้
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง

5 
ยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 

เสพติด และสามารถระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตรายจากสิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 โครงการต่อต้านสิ่งเสพติด 99.04 
2 โครงการวันเอดส์โลก 97.56 
3 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ 94.96 

เฉลี่ย 97.19 
 

1.2 มีพัฒนาการด้าน
อ า ร ม ณ์  จิ ต ใ จ 
ค ว บ คุ ม แ ล ะ
แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
อารมณ์ได้ เด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์
ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้
เหมาะสม รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ อดทนในการ
รอคอย ยอมรับและ
พ อ ใ จ ใ น
ความสามารถและ
ผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน มีจิตส านึก
และค่ านิ ยมที่ ดี  มี
ความมั่นใจ กล้าพูด 
ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก 
ช่ ว ย เหลื อแบ่ งปั น 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม
ตามที่ สถานศึ กษา
ก าหนด ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ 
ด น ต รี แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว 

1.2.1 เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกได้เหมำะสม 
   เด็กปฐมวัย ร่าเริงแจ่มใส และแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม โดย
ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเน้นให้เด็กปฏิบัติจริง โดยผ่าน
กิจกรรมประจ าวัน และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรม
เคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมส์
การศึกษา  กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยมีผล
การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจคิดเป็นร้อยละ  94.76 

1.2.2 เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในกำรรอคอย 
     ฝ่ายปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รู้จักยับยั้งชั่งใจและอดทนรอ
คอยได้แก่ การยืนรอเพ่ือท ากิจกรรมหน้าเวที เช่น เคารพธงชาติ  สวด
มนต์  นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมโครงการคนดีของห้องเรียน ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.64  ซึ่งเด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้  และ
รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย  ฝึกระเบียบการเข้าแถว ปลูกฝังการ
รู้จักควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรู้จักรอคอยเข้าแถวรับส่ง
ของ  เข้าแถวส่งงาน  การเดินเป็นแถวไปท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน
แถวไปรับประทานอาหาร เดินแถวไปเรียนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน
แถวไปแปรงฟัน   

1.2.3 เด็กยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถ และผลงำนของตนเอง
และผู้อ่ืน 

     เด็กปฐมวัยแสดงออกถึงการยอมรับและพอใจในความสามารถใน
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักชื่นชม  และมีความสุข โดยทางฝ่าย
ปฐมวัยมีการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองทางด้านซีกซ้าย – ซีกขวาไป
พร้อมกัน  โดยผ่านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการเคลื่อนไหวผ่าน
การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์   นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการ
คิดจากการจัดเรียนการรู้แบบโครงงาน (Project approach) ซึ่งมีผลการ

5 
ยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.40  และพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน 

1.2.4 เด็กมีจิตส ำนึกและค่ำนิยม ที่ดี 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตส านึก และค่านิยมที่ดี ตามที่
โรงเรียนก าหนด ผ่านกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวัน
เด็ก ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้  

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 กิจกรรมวันไหว้ครู 96.08 
2 กิจกรรมวันแม่ 93.08 
3 กิจกรรมวันเด็ก 96.32 

เฉลี่ย 95.16 

1.2.5 เด็กมีควำมม่ันใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก 
           เด็กปฐมวัยสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ 
และตัดสินใจ เลือกได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จากการท ากิจกรรมโครงงาน
ของแต่ละห้อง ยังมีการส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ  และกล้าแสดงออก
บนเวที  และสถานที่ต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น การฟ้อนร า  การ
เล่นดนตรีไทย  ดนตรีสากล  ในโครงการ/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น    
วันสุนทรภู่ วันคริสมาสต์ กิจกรรมอวยพรวันเกิด โครงการบัณฑิตน้อย             
โครงการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  เป็นต้น  
        นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันภายใน
และภายนอกร่วมแสดงความสามารถที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ และ
กล้าแสดงออกของตนเอง ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 94.16 
2 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 96.00 
3 โครงการบัณฑิตน้อย 97.04 
4 กิจกรรมอวยพรวันเกิด 96.15 
5 โครงการวิทยาศาสตร์ 95.06 

เฉลี่ย 95.68 

1.2.6 เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 
     เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือและแบ่งปัน
ให้กับผู้อ่ืนโดยผ่านโครงการน้ าใจหนูสู่สังคม คิดเป็นร้อยละ 96.01 และ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมตามวัยของ
เด็ก         
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1.2.7 เด็กเคำรพสิทธิ รู้หน้ำที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
         ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้รู้จักสิทธิความรับผิดชอบ
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องของ
แต่ละห้อง โครงการหนูน้อยประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 96.40 และมี
การสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมนั้นๆอีกด้วย  เช่น กิจกรรมระบายสีทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  กิจกรรมปั้นดินน้ ามันทั้งในและนอกห้องเรียน  
รวมถึงมีการส่งเด็กเข้าแข่งขันระบายสี  ปั้นดินน้ ามันทั้งในและนอก
ห้องเรียน    มีการสอดแทรกในหน่วยการเรียน/โครงการ 

1.2.8 เด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเก็บของน ามาส่งคุณครู โดยครู
ปฐมวัยมีแบบบันทึกข้อมูลเรื่องเด็กดีมีความซื่อสัตย์ และจัดท าโครงการ
คนดีของห้องเรียน ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.64  

1.2.9 เด็กมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
     เด็กปฐมวัยมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เช่น การ
ร้องเพลง การเต้น การฟ้อนร า  การเล่นดนตรีไทย  ดนตรีสากล  ใน 
โครงการ/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น  วันไหว้ครู  วันแม่ วันสุนทรภู่ 
วันคริสมาสต์ รวมทั้งในกิจกรรมกีฬา – กีฑาสีปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 
98.00  ซึ่งเด็กจะได้ใช้ความสามารถของตนเองในการร้องเพลงเชียร์ 
รวมถึงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ  

1.3 มีพัฒนาการด้าน
สั ง ค ม  ช่ ว ย เ ห ลื อ
ต น เ อ ง แ ล ะ เ ป็ น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 
เด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยใน
ตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วม
ดู แ ล รั ก ษ า
สิ่ งแวดล้อมในและ
น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น  มี
ม า ร ย า ท ต า ม
วัฒนธรรมไทย เช่น 
ก า ร ไ ห ว้  ก า ร ยิ้ ม 
ทักทาย และมีสัมมา

1.3.1 เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน  
         เด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง และสามารถช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าห้องน้ า โดยมีตารางกิจวัตรประจ าวันที่
ก าหนดในห้องเรียน ซึ่งฝ่ายปฐมวัยได้จัดท าโครงการคนดีของห้องเรียน 
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัยในตนเองโดยด าเนินงาน
ตามโครงการการเดินแถวงดงาม ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 โครงการคนดีของห้องเรียน 96.64 
2 โครงการเดินแถวงดงาม 94.80 

เฉลี่ย 95.72 

1.3.2 เด็กประหยัดและพอเพียง 
     ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนโดยสอดแทรกเรื่องของความ
ประหยัดและความพอเพียงในหน่วยการเรียนเพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้มีความประหยัดพอเพียง ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  

5 
ยอดเยี่ยม 
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คารวะกับผู้ใหญ่ เป็น
ต้ น  ย อ ม รั บ ห รื อ
เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครั ว 
เ ชื้ อ ช า ติ  ศ า ส น า 
วัฒนธรรม เป็นต้น 
เ ล่ น แ ล ะ ท า ง า น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข
ข้ อ ขั ด แ ย้ ง โ ด ย
ป ร า ศ จ า ก ก า ร ใ ช้
ความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
         เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ซึ่งครูปฐมวัยมีการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม มีการแยกขยะและรู้จักน าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์ โดยได้ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคิดเป็น 
ร้อยละ  90.56 

1.3.4 เด็กมีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย  
         ครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การ
ไหว้ การยิ้ม การทักทาย รวมถึงการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ตั้งแต่การมา
โรงเรียนในตอนเช้า การท ากิจกรรมยามเช้า  จากนั้นครูปฐมวัยได้
ด าเนินการสอดแทรกไปกับแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 
และจัดท าโครงการหนูน้อยมารยาทงาม และจัดกิจกรรมวันไหว้  โดยครู
ส่งเสริมให้เด็กระลึกถึงพระคุณครูและรู้จักมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 โครงการหนูน้อยมารยาทงาม 98.84 
2 กิจกรรมวันไหว้คร ู 96.08 

เฉลี่ย 97.46 

1.3.5 เด็กยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
      ครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรมพื้นฐานของครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยด าเนินโครงการน้ าใจหนูสู่สังคม และจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาให้
เ ด็ ก เข้ า ร่ วมแห่ เที ยนพรรษา และท าบุญที่ วั ด เป็ นประจ าทุ กปี   
      นอกจากนี้ยังให้เด็กได้เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน เพ่ือแก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง รวมถึงสอดแทรกลงในเล่ม
ข่าวสารส าหรับผู้ปกครอง เล่มบันทึกพัฒนาการลูกรัก จัดกิจกรรมสาย
สัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพ่ือเป็นการแจ้งพฤติกรรมของเด็กเป็น
รายบุคคล ให้เด็กได้รับทราบและเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองได้แจ้ง
พฤติกรรมของเด็กให้ครูรับทราบร่วมกัน เพ่ือให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ซึ่งในทุกๆภาคเรียนจะมีการประเมินพัฒนาการด้านสังคม โดยมี
ผลการประเมินดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 โครงการน้ าใจหนูสู่สังคม 96.01 
2 กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 97.40 
3 การประเมินพัฒนาการด้านสังคม 93.39 

เฉลี่ย 95.60 
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1.3.6 เด็กเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปรำศจำก
กำรใช้ควำมรุนแรง    
      จากการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน  เด็กปฐมวัย
สามารถเล่นมุมต่างๆในห้องเรียน เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุม
ศิลปะ มุมวิทยาศาตร์/มุมธรรมชาติ และมุมหนังสือ นอกจากนี้เด็ก
ปฐมวัยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
ซึ่งใช้การประเมินพัฒนาการหลัก 6  และจากการจัดท าโครงการคนดีของ
ห้องเรียน ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.64  

1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ 
มี ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
พ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้
เด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจ ตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัยและพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่
ต น เ อ ง อ่ า น ไ ด้
เหมาะสมกับวัย  มี
ความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิด
เ ชิ ง เ ห ตุ ผ ล ท า ง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ
สามารถตัดสินใจใน
เ รื่ อ ง ง่ า ย ๆ ไ ด้  
สร้ า งสรรค์ผลงาน
ตามคว ามคิ ดและ
จินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะการเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ 
เป็นต้น  และใช้สื่ อ
เทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหล็ก กล้อง

1.4.1 เด็กสนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 
        ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเกม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กด้านสติปัญญาเกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนฟังและเข้าใจ ซึ่งได้ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 89.61  

1.4.2 เด็กตั้งค ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยำยำมค้นหำ
ค ำตอบ 
       ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เพ่ือส่งเสริมเด็กในด้านการตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย จนน าไปสู่การพยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งมีการ
ด าเนินงงานคิดเป็นร้อยละ  98.40  

1.4.3  เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำเรื่องที่ตนเองอ่ำนได้เหมำะสมกับวัย 
        ครปูฐมวัยจัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทย กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ และโครงการ Conversation ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านการพูด การฟังการอ่านและการเขียน 
ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1.  กิจกรรมรักการอ่าน 100 
2.  กิจกรรมภาษาไทย 99.20 
3.  กิจกรรมภาษาอังกฤษ 98.96 
4.  กิจกรรม Conversation 95.20  

เฉลี่ย 98.34 

1.4.4 เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำง
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กำรคิดแก้ปัญหำและสำมำรถตัดสินใจ
ในเรื่องง่ำย ๆ ได้ 
       ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์  และโครงการวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมถึงทักษะการคิดแก้ปัญหา 

5 
ยอดเยี่ยม 



39 

 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ดิจิตอล เป็นต้น เป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  โดยมีการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมเสรี ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 99.20 
2 โครงการวิทยาศาสตร์ 95.06 
3 กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี 98.16 

เฉลี่ย 97.47 

1.4.5 เด็กสร้ำงสรรค์ผลงำนตำมควำมคิดและจินตนำกำร เช่น งำน
ศิลปะ กำรเคลื่อนไหวท่ำทำง กำรเล่นอิสระ ฯลฯ 
       เด็กปฐมวัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
จากการท ากิจกรรมระบายสี กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน  รวมถึงการแสดงออก
บนเวที  และสถานที่ต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้น การฟ้อนร า  การ
เล่นดนตรีไทย  ดนตรีสากล ซึ่งมีการติดตามผลในโครงการนิเทศการสอน
คิดเป็นร้อยละ   89.39 

1.4.6 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยำย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ได้ 
      ครูปฐมวัยจัดสื่อการเรียนรู้ เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับ
เด็กทุกๆคน ในมุมวิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ  ได้แก่ แว่นขยาย แม่เหล็ก 
และสื่อดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีห้องวิทยาศาตร์ส าหรับ
การยืมอุปกรณ์การทดลอง เ พ่ือส่ง เสริมการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
 
       โดยผลจากการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่งผลให้
เด็กปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับรางวัลดังนี้ 

สรุปรำงวัลผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำนสติปัญญำ 
อันดับ รำงวัลที่ได้รับ รำยชื่อนักเรียน 

1.  
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
เล่านิทานประกอบสื่อ( เดีย่ว) 

ด.ญ. รดา   พินส าเนียง 

2.  

รางวัลเกียรติบตัรระดับเหรียญ
เงินการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวด
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับชาติ  

ด.ญ.  ณัฐชยา   รุจิธรรมานนท์ 
 

3.  

รางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรร์ะดับเด็ก
เล็กระดับอนุบาล 2-3 

เด็กหญิงวชิราภรณ์     คล้ายจินดา    
เด็กชายพรรษวรรษ     แก้วการด ี         
เด็กหญิงภรูิชญา          ก๊กพิทักษ์       
เด็กหญิงบุญภรณ์        สิงห์เขตต ์      

อันดับ รำงวัลที่ได้รับ รำยชื่อนักเรียน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

4.  
รางวัลเกียรติบตัรเหรียญทอง
การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน
ระดับปฐมวัย 

เด็กหญิงหทัยหยาดทิพย์    ลื่นลม       
เด็กหญิงปัญญดา    พุ่มหมอก    
เด็กชายนนท์ทพรรดิ    อิสระนิติธรรม 

 

 

จุดเด่น 
1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเองโดยมีกิจกรรมและโครงการที่ให้เด็ก

สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเอง เช่น 
การแต่งกาย การเข้าห้องน้ า 

2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนโดยสอดแทรกเรื่องของความประหยัดและความพอเพียงในหน่วยการเรียน
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีความประหยัดพอเพียง   

3. เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการส่งเสริมและการปลูกฝังให้
เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการแยกขยะและรู้จักน าสิ่งของที่ใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยได้
ด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. ครปูฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  การไหว้ การยิ้ม การทักทาย และการมีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ตั้งแต่การมาโรงเรียนในตอนเช้า การท ากิจกรรมยามเช้า จากนั้นได้ด าเนินการสอดแทรก
ไปกับแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งโครงการหนูน้อยมารยาทงาม และกิจกรรมวัน
ไหว้ครูจะส่งเสริมให้เด็กระลึกถึงพระคุณครูและรู้จักมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  

5. ครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐานของ
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดท าโครงการน้ าใจหนูสู่ สังคม และจัดกิจกรรมในวัน
เข้าพรรษาให้เด็กไดเ้ข้าร่วมแห่เทียนพรรษา เพ่ือไปท าบุญที่วัดเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งสอดแทรกลงในเล่ม
ข่าวสารส าหรับผู้ปกครอง เล่มบันทึกพัฒนาการลูกรัก กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
แจ้งพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล ให้เด็กได้รับทราบและเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองได้แจ้งพฤติกรรม
ของเด็กให้ครูรับทราบร่วมกัน เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

6. เด็กปฐมวัยสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปราศจากการใช้ความรุนแรงและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีระเบียบวินัยในตนเอง ประหยัด พอเพียง  
มีส่วนร่วมดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     

จุดควรพัฒนำ 
1. ให้ข้อมูลโภชนาการส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ เพ่ือลดการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ 
2. ลดการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กอนุบาล 

กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1.โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “มหัศจรรย์  น้ าแข็งหรรษา” ท าให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์การเรียนและมีการคิดแบบ
รวบยอด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
2.การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้งสี่ด้ำน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ทีเ่ตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบตั ิ(Active learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ ์
    

 2.3 จัดครูไมจ่บการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจดัประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม  สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

    

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจดัประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

    

4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย 
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 4.3 ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ที่เปน็รายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภยัและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรบัเด็กมุดลอด ปีน
ป่าย สื่อเทคโนโลยีการสบืเสาะหาความรู ้

    

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

    

5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
เพ่ือสนับสนนุกำรจัดประสบกำรณ์ 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลติและ
ใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์

    

 5.3 มีการนเิทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ ์

    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อการจดัประสบการณ ์

    

6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยมีส่วนร่วม 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอตั
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล          การประเมินตนเองประจ าปี และ
รายงานผลการประเมินตนเอง          ให้หน่วยงานต้น
สังกัด 

  

  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  

  
  

  สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

30

6
=5 ยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 

 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ด ี
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนากา รทั้ ง  4 ด้ า น 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้ อ ง ถิ่ น ส ถ า นศึ ก ษ า มี
หลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบ
การจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและ
ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ  
ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของ
เ ด็ ก ป ก ติ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครั ว  ชุ มชนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู  ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ   มีการน าผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย   โดยหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าหมาย   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ สาระการ
เรียนรู้รายปี จัดประสบการณ์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตร  โดยมีผลการประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 คิดเป็นร้อยละ  
92.18   

2.1.2 ออกแบบจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชำกำร 
         ในทุกปีการศึกษา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีการ
ประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน
และท้องถิ่น    คุณครูในทุกระดับชั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือ
หาแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย  โดยในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น  เน้น
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดประสบการณ์ต่างๆ เช่น   กิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม  กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์  โครงการวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย   เป็นต้น  ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมส่ งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 90.39 
 

2.1.3 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น 
และกำรลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
        ฝ่ายปฐมวัยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบัติโดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ทั้งในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน(Active learning)   โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project approach )  ภาคเรียนละ 3 
สัปดาห์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.40    จัดกิจกรรม
ทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ

5 
ยอดเยี่ยม 



45 

 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย และจัดกิจกรรมเสริมพิเศษส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ให้กับเด็กทุกคน  
ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน  

2.1.4 ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ
ควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
          โดยในทุกกิจกรรมวันส าคัญหรือกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษ
ต่างๆ   เด็กๆที่มีความสามารถและความถนัดด้านต่างๆ  จะได้แสดง
ความสามารถของตนเองให้บุคคลอ่ืนได้เห็น  นอกจากนี้ทางฝ่ายปฐมวัย
ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กปฐมวัย เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เข้าร่วมการแข่งขัน  แสดง
ความสามารถของตนเองในการรายการต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  โดยผลการด าเนินงาน โครงการคิดเป็นร้อยละ 
97.84 ในทุกภาคเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าหลักสูตรไป
ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย   โดยแบ่งการนิเทศการใช้
หลักสูตรออกเป็นภาคเรียนละ 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ครูกับเพื่อนครู  ครั้งที่ 2 
ครูกับหัวหน้าระดับ  ครั้งที่ 3 ครูกับหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ   

2.1.5 มีกำรประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนำหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง    

         มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย โดยโครงการนิเทศ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.39    
และเมื่อสิ้นปีการศึกษา  มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน   เพ่ือน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  โดยในปีการศึกษา 2562  นี้  
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองปฐมวัยที่มีต่อหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับ “มาก”  คิดเป็น
ร้อยละ 92.18  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1.  โครงการนิเทศ 89.39 
2.  ความพึงพอใจปกครอง  92.18 

เฉลี่ย 90.79 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียนสถานศึกษาจัดครู
ให้ เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอนหรือจัด
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
ห รื อ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม
การศึกษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  
       ฝ่ายปฐมวัยมีครูทั้งหมด 45 คน ซึ่งมีครูที่จบตรงตามวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยจ านวนทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89  มีครูที่ไม่ได้จบ
ปฐมวัยแต่มีประสบการณ์ในการสอนจ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 
51.11   และมีครูชาวต่างชาติจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดย
จัดครูผู้สอนให้มีความเพียงพอกับจ านวนห้องเรียนและจ านวนนักเรียน
อย่างเหมาะสมดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
1.  ครูประจ าชั้นอนุบาล   1       จ านวน 7 คน 
2.  ครูประจ าชั้นอนุบาล   2       จ านวน 7 คน 
3.  ครูประจ าชั้นอนุบาล   3     จ านวน 7 คน 
4.  ครูคู่ชั้นอนุบาล         1       จ านวน 1 คน 
5.  ครูพิเศษ                        จ านวน  14 คน 
6.  ครูชาวต่างชาติ          จ านวน  9 คน     

รวมครูทั้งหมด 45 คน 

          นอกจากนี้ยังมีครูพ่ีเลี้ยง  เป็นผู้ช่วยในการจัดประสบการณ์
ส าหรับนักเรียนจ านวน  9  คน แบ่งเป็นพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เอกสารและดูแลทั่วไป ดังนี้  

 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 

1.  พ่ีเลี้ยงอนุบาล 1  จ านวน 6 คน 
2.  พ่ีเลี้ยงอนุบาล 2  จ านวน 1 คน 
3.  พ่ีเลี้ยงอนุบาล 3  จ านวน 1 คน   
4.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารและดูแลทั่วไป  จ านวน 1 คน   

รวม 9 คน 

2.2.2  จัดครูให้มีควำมเหมำะสมกับภำรกิจกำรจัดประสบกำรณ์ 
       ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดครูให้เหมาะกับภารกิจการเรียน
การสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อ   -   นำมสกุล ต ำแหน่ง  ภำระงำนหลัก  

1 มิสสุวรรณี ฉลองธรรม หัวหน้าฝา่ยปฐมวัย งานบริหารฝ่าย 

2 มิสกรรณิกา คอนหน่าย ครูผู้สอน/ 
หัวหน้างานบริหาร

ทั่วไป 

 Math  อ.3 
 Science อ.1 

5 
ยอดเยี่ยม 
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ระดับ

คุณภำพ 
3 ม.เกรียงไกร     ภู่ระหงษ์ ครูผู้สอน/ 

หัวหน้างานกิจกรรม 
ว่ายน้ า อ.1,อ.2 

4. ม.ชัยวัฒน    ปกัเกโส ครูผู้สอน/ 
หัวหน้างานปกครอง 

ว่ายน้ า อ.1,อ.3 

5. มิสเสาวลักษณ์   อนิทรศิร ิ ครูผู้สอน/ 
หัวหน้างานวิชาการ 

 งานหลักสูตร 
 งานนิเทศ 
 งานวิจัย 
 งานการเรียนการการ

สอน 
 งานวัดประเมินผล 
 สอน Math อ.1 

6. มิสสุนีย์    ทุมนาหาด ครูประจ าชั้น อ.1/1  สอนภาษาอังกฤษ อ.
1/1 

 งานนิเทศการเรียน-
การสอน 

7. มิสสุภัทรา   รัตนกูล ครูประจ าชั้น อ.1/2 
หัวหน้าสายชั้นอ.1 

สอนภาษาอังกฤษ อ.1/2 

8. มิสกัญพัชร์     อาจหาญ ครูประจ าชั้น อ.1/3 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/3 

9. มิสมัลลิกา     ทรพัย์คง ครูประจ าชั้น อ.1/4 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/4 

10. มิสนิชาภา   แกว้ประดิษฐ ์ ครูคู่ชั้น สอนภาษาอังกฤษ อ.1/4 

11 มิสเด่นเดือน   ใจด ี ครูประจ าชั้น อ.1/5 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/5 

12 Mrs. Geraline  Lerus  Jumawid ครูประจ าชั้น อ.1/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/6 

13 มิสวิไลวรรณ    ศิลาชยั ครูคู่ชั้น อ.1/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/6 

14 Mr. Adrian  Granville  Falconer ครูประจ าชั้น อ.1/7 สอนภาษาอังกฤษ อ.1/7 

15 มิสกมลวรรณ    ดีนาค ครูคู่ชั้น อ.1/7 
งานประกันคุณภาพ 

สอนภาษาอังกฤษ อ.1/7 

16 มิสนิทรา      จันทน ี ครูประจ าชั้น อ.2/1 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/1 

17 มิสมณีรัตน์   กันหานนท ์ ครูประจ าชั้น อ.2/2 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/2 

18 มิสสุธี   จันทร์พราหมณ ์ ครูประจ าชั้น อ.2/3 
หัวหน้าสายชั้น อ.2 

สอนภาษาอังกฤษ อ.2/3 

19 มิสละอองดาว  รักบุญ  ครูประจ าชั้น อ.2/4 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/4 
20 มิสพัฒนา   ศรีวิเชียร  ครูประจ าชั้น อ.2/5 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/5 

21 Miss.Montes  De Oce Alada Paula ครูประจ าชั้น อ.2/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/6 

22 มิสพิชชานันท์       นีนพ ครูคู่ชั้น อ.2/7 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/7 

23 Ms. Tatsiana    Nikitsina ครูประจ าชั้น อ.2/7 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/7 

24 มิสจิตรวรรณ    คงแรง ครูคู่ชั้น อ.2/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.2/6 

25 มิสลาวัณย ์   แสงผ่อง  ครูประจ าชั้น อ.3/1 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/1 

26 มิสกาญจนา     สุทธธิางกรู ครูประจ าชั้น อ.3/2 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/2 

27 มิสเกษร     แก้วประดษิฐ์ ครูประจ าชั้น อ.3/3 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/3 

28 มิสสายตา         สีจันทร์  ครูประจ าชั้น อ.3/4 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/4 

29 มิสมาลีรัตน์      ชูวังวัด ครูประจ าชั้น อ.3/5 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/5 

30 Miss. Ronel      Britz ครูประจ าชั้น อ.3/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/6 

31 มิสรุ่งฤดี        สุเทพ  ครูคู่ชั้น อ.3/6 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/6 
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คุณภำพ 
32 Mr.Roel  Jacobs ครูประจ าชั้น อ.3/7 สอนภาษาอังกฤษ อ.3/7 

33 มิสทองเครือ    แจ่มศร ี ครูคู่ชั้น อ.3/7 
หัวหน้าสายชั้น อ.3 

สอนภาษาอังกฤษ อ.3/7 

34 มิสสุพิชญนันทน์ อรุณ
ศักดิ ์

ครูผู้สอน สอนคอมฯ อ.2-อ.3 
Math อ.2 

35 มิสรมณีย์  อรรถเกษม  ครูผู้สอน สอนดนตรี อ.1-อ.3 

36 มิสโกสุม มั่นคง ครูผู้สอน สอนภาษาจีนอ.1-อ.3 

37 มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ ์ ครูผู้สอน สอนศิลปะ อ.2-อ.3 
สอนห้องสมุดอ.1 

38 มิสอาภาภรณ์  วิรุตม์พงศ์สกุล  ครูผู้สอน/ 
งานประกันคุณภาพ 

สอนภาษาอังกฤษ
(Science) อ.1-อ.3 

39 มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์ ครูผู้สอน สอนห้องสมุด อ.2 - อ.3 
สอนโยคะ  

40 มิสกิตติ์รวี  สอดสี ครูผู้สอน สอนดนตรีไทยอ.2 – อ.3 
สอนภาษาอังกฤษ 
(Math อ.2) 

41 ม.นฤชล อรชร ครูผู้สอน สอนว่ายน้ า อ.1 – อ.3 

42 มิสดวงพร      แจม่อุลิตรัตน ์ ครูผู้สอน ดนตรีสากล อ.1 – อ.3 

43 Ms.Cindy  Calado  Leano ครูผู้สอน สอนConversation อ.1 
สอน English 

44 Miss. Vanesa  Dolo  Lumino ครูผู้สอน สอน Conversation อ.2 
สอน English 

45 Mr.  Jerel     Akiapas ครูผู้สอน สอน Conversation อ.3 
สอน English 

 2.2.3 จัดครูทีไ่ม่จบกำรศึกษำปฐมวัย แต่ผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
         ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์   ให้ครูมีความช านาญในการสอนเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการพัฒนาตนเองของครูออกเป็น 4 ด้าน  คือ       
         1) ด้านวิชาชีพ   โดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ เพื่อ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเอง   พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง     
         2) ด้านภาษาอังกฤษ  จัดให้ครูเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง    
         3) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  จัดให้ครูได้เรียน
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง   
 
         4) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม โดยมีการแบ่งให้เข้ารับการอบรม
ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ     
         ซึ่งการอบรมนั้นแบ่งออกเป็นทั้งการอบรมภายนอกสถานศึกษา



49 

 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
และภายในสถานศึกษา    และครูทุกคนจะมีการบันทึกการพัฒนา
ตนเองลงในเล่ม smart teacher นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม  สนับสนุน
ให้ครูได้เข้าร่วมการประกวดครูดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค  สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับตัวครูและน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  ซึ่งจัดโดย 
โครงการพัฒนาบุคลากร มีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.15 

2.2.4 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัย   
 ในส่วนของการจัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ทางโรงเรียน
อัสสัมชัญระยองมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้
ทันต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ส่งเสริมให้ครูมีความช านาญในการ
สอนเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการพัฒนาตนเองของครูออกเป็น 
4 ด้าน           
           1) ด้านวิชาชีพ   โดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ เพื่อ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเอง   พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง     

         2) ด้านภาษาอังกฤษ  จัดให้ครู เรียนภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง    

         3 )  ด้ านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   จัดให้ครู ได้ เรี ยน
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง   

         4) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม โดยมีการแบ่งให้เข้ารับการอบรม
ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 

2.2.5 จัดครูจบกำรศึกษำปฐมวัยและผ่ำนกำรอบรมกำรศึกษำปฐมวัย   
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ฝ่ายปฐมวัย จัดให้ทีค่รูจบการศึกษา
ปฐมวัยและครูทีผ่่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้จัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน     

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ ย วช าญด้ านการจั ด
ประสบการณ์ พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความรู้
ค ว าม ส า ม า รถ ใน กา ร
วิ เคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด

2.3.1 มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
          ฝ่ายปฐมวัยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   โดยเชิญวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดท าหลักสูตรมาให้ความรู้และร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยร่วมกันกับครูปฐมวัยทุกคน    
          นอกจากนี้ยังส่งครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการการ

5 
ยอดเยี่ยม 
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คุณภำพ 
ประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้
ประสบการณ์ส าคัญใน
การออกแบบ  การจั ด
กิจกรรม มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล  มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนโยบาย  ทิศทางการจัดการศึกษา
และองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ( อ.1 – 3)  ซึ่งจัดโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกับ สช  

2.3.2 ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในกำรจัดประสบกำรณ์และกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสริมให้ครูมีทักษะและความ
ช านาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย   โดยมีการจัดอบรม
และส่งครูเข้าร่วมการอบรมภายนอก  เช่น  การจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณระดับปฐมวัย , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล 

2.3.3 ส่งเสริมครูใชจ้ัดประสบกำรณ์ส ำคัญในกำรออกแบบกำรจัด
กิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล    
        ครูปฐมวัยมีการออกแบบการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณ์
ส าคัญจากหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
เทคโนโลยีระดับปฐมวัย และหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา   นอกจากนี้ยังมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม  พร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

2.3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว กำรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
         ในด้านของความสัมพันธ์ชุมชน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครู  ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว เช่น การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  
เพ่ือให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กปฐมวัย ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  97.40   
          มีการจัดท าโครงการสารรักจากใจ  เพ่ือส่งข้อมูล  ข่าวสาร  
แนวทางการเลี้ยงดูเด็กให้กับผู้ปกครอง  พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กและ
ผู้ปกครองได้ท าร่วมกัน   เพ่ือส่งค าตอบบเข้าชิงรางวัล    ซึ่งผลการ
ด าเนินงานของโครงการคิดเป็นร้อยละ   95.20 นอกจากนี้ยังมีการเชิญ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนที่มีความรู้เฉพาะทางมาเป็นวิทยาการ
ให้กับเด็กในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   เชิญวิทยาการมาให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ อนามัยของเด็ก  เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นต้น   
ซึ่งมีโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม  
โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.96  
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2.3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)               

         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
เรื่องการพัฒนาวิชาชีพด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับครูฝ่ายปฐมวัย  น าไปใช้
ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     

2.4 จั ดสภาพแวดล้ อม
และสื่ อ เ พ่ือการเรียนรู้
อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
เพียงพอสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภ า ย น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น ที่
ค านึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มี
มุ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
หลากหลาย  มี สื่ อ ก า ร
เ รี ย น รู้  เ ช่ น  ขอ ง เ ล่ น 
หนั งสื อนิทาน  สื่ อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็ก
มุ ด  ล อด  ปี นป่ า ย  สื่ อ
เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหา ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เห็นถึงความส าคัญของจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความปลอดภัย ดังนี้ 
        1. สภาพห้องเรียนมีความปลอดภัย มีโครงสร้างที่แข็งแรง   
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
        2. สิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนมีความปลอดภัย มีการ
ลงทะเบียนทรัพย์สินภายในห้องเรียนและมีการตรวจสอบคุณภาพใน
การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  หากมีการช ารุด มีบริการแจ้งซ่อมและมี
เจ้าหน้าที่มาซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
           3. ของเล่น ภายในห้องเรียน  มีจ านวนเพียงพอ  เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก  มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  ตรวจสอบ
ความพร้อมในการใช้งานและจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ
ของเด็กปฐมวัย    

2.4.2  จัดสภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เห็นถึงความส าคัญของจัดการ
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย ดังนี้ 
          1. โครงสร้างและตัวอาคารมีความมั่นคง มีขอบเขตและ
ทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน 
          2. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริเวณรอบอาคารเรียนอนุบาล   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 
          3. สนามเด็กเล่น    เครื่องเล่นสนาม   มีความเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย  มีการส ารวจความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น   สนามเด็กเล่นอย่าง
สม่ าเสมอ  บริเวณโดยรอบอาคารเรียนมีการจัดบรรยากาศเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย    โดยจัดท าโครงการอนุบาลน่าอยู่  มีผล
ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.92 
           4 .  มี ร ะบบการป้ อ งกั นภั ยจ ากบุ คคลภายนอก  ห้ าม
บุคคลภายนอกขึ้นอาคารเรียน   หากมีความจ าเป็นต้องการรับเด็กก่อน
เวลา   ต้องติดต่อขออนุญาตรับนักเรียนที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฐมวัย 

5 
ยอดเยี่ยม 
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            5. มีการจัดเวรอยู่ประจ าตามจุดต่างๆ  เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยให้กับเด็กปฐมวัยทั้งบริเวณภายในอาคารเรียนและบริเวณจุด
รับ – ส่งเด็กด้านหลังอาคารเรียน  และในช่วงเย็นหลักเลิกเรียน   คุณครู
ผู้รับผิดชอบทุกห้องจะต้องส่งเด็กให้กับผู้ปกครองหรือรถประจ าให้หมด
ทุกคนก่อน คุณครูจึงจะสามารถกลับบ้านได้ 

2.4.3 ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 
        ฝ่ายปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม โดยภายในห้องเรียนมีการจัดมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ มุมหนังสือ  มุมศิลปะ  มุมบทบาทสมมุต ิมุมบล็อก 
และมุมวิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ โดยเด็กๆสามารถเลือกเล่นตามความ
สมัครใจ ซึ่งครูจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

2.4.4 จัดให้มีมุมประสบกำรณ์หลำกหลำย มีสื่อกำรเรียนรู้ ที่
ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทำน สื่อจำกธรรมชำติ 
สื่อส ำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่ำย ส่ือเทคโนโลยีกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
         ฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการเล่น  แบ่งออกเป็น 5 มุม
ประสบการณ์ คือ   1. มุมหนังสือ 
                        2. มุมศิลปะ 
                        3. มุมบทบาทสมมุติ 
                        4. มุมบล็อก 
                        5. มุมวิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ 
           นอกจากนี้ฝ่ายปฐมวัยมีของเล่นบริการให้กับเด็กปฐมวัย  
บริเวณลานอเนกประสงค์   เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ร่วมกับเพ่ือนๆในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียน  โดยมีโครงการของเล่นของหนู  
มุมเสรี   เป็นผู้จัดเลือกสรรค์และจัดซื้อของเล่นที่มีคุณภาพ  เหมาะสม
กับวัยให้กับเด็กปฐมวัย   ซึ่งมีผลการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ   
98.16  และมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ซึ่งจัดให้กับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ทุก
คน   ได้เข้าท ากิจกรรมสัปดาห์ละ 1 คาบ 
 

2.4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดห้องที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก ที่อาคารเดอมงฟอร์ต อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง
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ภาพยนตร์  ห้องดนตรี และห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งทางฝ่ายปฐมวัยมีข้อมูลอาคารสถานที่ ดังนี้  

อาคาร 

ห้องเรียน 

ห้องพักครู 

ห้องปฏิบัติการ 

ห้องคอมพิวเตอร ์

ห้องประกอบ 

อาคารเดอมงฟอร์ต 21 1 4 1 3  

2.5 ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ สถานศึกษา
อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
ส า ร สน เทศวั ส ดุ  แ ล ะ
อุปกรณ์ เ พ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ 
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ฝ่ายปฐมวัย   มีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  โดยจัดให้มีโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมวัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาสื่อและ 
อุปกรณ์ตามความต้องการของครู โดยในทุกปีการศึกษาจะมีการส ารวจ
ความต้องการใช้อุปกรณ์ของครูและจัดซื้อให้เพียงพอกับความ ต้องการ
ของครูตลอดปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ   96.36   มีการน าเทคโนโลยี
เข้ ามามีส่ วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนเป็นการ เ พ่ิมพู น
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการสื่อช่วยสอน  

2.5.2 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตและใช้สื่อในกำร
จัดประสบกำรณ์ 
        ฝ่ายปฐมวัยสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าสื่อการเรียนรู้   เพ่ือ
น าไปใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย   โดยมีผลการด าเนิน
โครงการคิดเป็นร้อยละ   92.00   จัดให้มีบริการ wifi   ส าหรับครูและ
นักเรียนทั่วบริเวณโรงเรียน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ จัดท าสื่อ  สามารถน าไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ   ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นให้กับครูทุกคนสามารถใช้บริการได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์
ปฐมวัย  โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดอกในการสอนวิธีการใช้  การ
ซ่อมบ ารุง อยู่ตลอดเวลาโดยมีการจัดท าโครงการจัดซื้อและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี มีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 87.36  
         นอกจากนี้ยังมีห้องวิทยาศาสตร์  เพ่ือบริการให้กับครูและเด็ก
ปฐมวัยในการศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และยืมสื่ออุปกรณ์  เพ่ือใช้
ในการทดลอง รวมทั้งจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย และมีบริการ
ห้องสมุดปฐมวัย  เพ่ือบริการให้ครูและเด็กปฐมวัยใช้ในการสืบค้นข้อมูล  

5 
ยอดเยี่ยม 
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ความรู้  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ต่อไป 
 

2.5.3 มีกำรนิเทศติดตำมกำรใช้สื่อในกำรจัดประสบกำรณ์ 
        ฝ่ายปฐมวัยมีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยในด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองปฐมวัย
ที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ทั้ง 8 ด้าน 

X S.D. 

ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านบริบท 4.30 0.66 มาก 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 4.43 0.74 มาก 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.09 0.80 มาก 
4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.22 0.75 มาก 
5. การวัดผลและประเมินผล 4.13 0.83 มาก 
6. ด้านความสัมพันธ์ชุมชน 4.03 0.94 มาก 
7. ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 4.36 0.66 มาก 
8. ด้านการจัดกิจกรรมเสริมตาม
จุดเน้นของโรงเรียน 

4.38 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.76 มำก 

2.5.4 น ำผลนิเทศสื่อมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน   
          ฝ่ายปฐมวัยได้น าผลการนิเทศการใช้สื่อมาพัฒนาและปรับปรุง
ส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

2.5.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่กำรพัฒนำสื่อ และนวัตกรรม
เพื่อกำรจัดประสบกำรณ์มีกำรส่งสื่อไปประกวดของคณะมูลนิธิ 
          โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่
การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ โดยได้มีการน า
สื่อการเรียนการสอนไปท าการประกวดการใช้สื่อและเผยแพร่สื่อการ
เรียนการสอนในการประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง และได้รับผลรางวัล
ดังต่อไปนี้  
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ระดับ

คุณภำพ 

ช่ือ – สกุล 
ระดับรางวัล/ช่ือ
รางวัลที่ไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 
มอบรางวัล 

มิสสุธี    จันทร์พราหมณ ์ ครูเอกชนดีเด่น
เหรียญทอง 

สมาคม
การศึกษา

เอกชนจังหวัด
ระยอง 

มิสรุ่งฤด ี สุเทพ ครูเอกชนดีเด่น
เหรียญทอง 

สมาคม
การศึกษา

เอกชนจังหวัด
ระยอง  

2.6 มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
คุณภาพที่ เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมสถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการ
ต า ม แ ผ น  มี ก า ร
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ วมและ
จั ด ส่ ง ร า ย ง าน ผลกา ร

2.6.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และมาตรฐานของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพในทุกภาค
ส่วน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลงานของตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  
98.40  และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2.6.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่สอดรับกับมำตรฐำนที่
สถำนศึกษำก ำหนดและด ำเนินกำรตำมแผนที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น  
          โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับ
กับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผนที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น และมีการประชุม 4 ฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน การประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  
 

2.6.3 มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และด ำเนินกำรตำมแผน  
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในทุก ๆ 
ปีการศึกษา เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มีการส่งบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการประเมินผลและ

5 
ยอดเยี่ยม 
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คุณภำพ 
ป ร ะ เ มิ น  ต น เ อ ง ใ ห้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี (SAR) อย่างต่อเนื่อง  

2.6.4 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผล          
กำรประเมินตนเองประจ ำปี และรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง    
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการติดตามผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผล  การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการ
ประเมินตนเอง   ให้หน่วยงานต้นสังกัด  นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
พุทธศักราช 2562 จากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
                1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและครูผู้สอน  
                2. ผู้บริหารสถานศึกษา  
                3. ผู้ปกครอง  
                4. ชุมชน  
          ซึ่งมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.18  มีการจัดท ารายงาน
ผล  การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบโดยรายงานผลไปยัง สช. และ มูลนิธิคณะ
เซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย 

2.6.5 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
        ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
นั้น ได้เชิญผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
และยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมิน
หลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น การแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันโรคใน
เด็กเล็ก จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพใกล้สถานศึกษา โดยมีโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.40  
มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากวัดในชุมชนใกล้กับสถานศึกษา เป็น
ต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของ
เด็กและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งยังพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ และ
สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก
และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบ 
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จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยรวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดท าหลักสูตร 
2. มีการจัดครูให้มีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนรวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
3. มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้แก่ครู และผู้ปกครอง  

จุดควรพัฒนำ 
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในโรงเรียน  ลด
การใช้พลาสติกในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 

2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเสริมให้นักเรียนกลับไปทบทวนทีบ่้าน 

กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1. บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ
1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนำกำรทุกด้ำน อย่ำงสมดุลเต็ม
ศักยภำพ 

  90.00 45 45 94.43 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล    45 45 99.93  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวเิคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศึกษา 

   45 45 92.18  

 1.3 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกดา้น ทั้งด้านร่างกาย ดา้น
อารมณจ์ิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไมมุ่่งเน้นการพัฒนา
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดยีว 

   45 45 91.19  

2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข 

  98.35 45 45 94.54 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดมิ    45 45 90.40  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความต้องการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ่
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

   45 45 98.16  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

   45 45 95.06  

3 จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

  90.00 45 45 93.97 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนไดส้ะอาด 
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

   45 45 96.81  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 
พื้นที่ส าหรับมมุประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

   45 45 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดั
ภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้  เป็นต้น 

   45 45 89.39  
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[DOCUMENT TITLE] 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ
 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรยีนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจติอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คดิ
และหาค าตอบ เป็นต้น 

   45 45 89.68  

4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพ
จริงและน ำผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

  96.76 45 45 98.07 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

   45 45 92.29  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

   45 45 100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ไดไ้ปพัฒนา
คุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

   45 45 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

   45 45 100  

               สรุปผลกำรประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

95.25 ยอดเยี่ยม 

 
 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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[DOCUMENT TITLE] 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล   
       ครูปฐมวัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจากข้อมูล
สารสนเทศส่วนตัวของเด็ก เช่น ประวัติส่วนตัว บันทึกเล่าเรื่อง ลูกรัก 
แฟ้มสะสมผลงาน สมุดประจ าตัวนักเรียนปฐมวัย และมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ  99.93  โดยผู้ปกครองได้บันทึก
ข้อมูลเด็กเพ่ือให้คุณครูทราบข้อมูลในเบื้องต้น และจากการสังเกต
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล การบันทึกพฤติกรรมลูกน้อยเป็นการแสดง
ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กระหว่างที่อยู่ที่บ้าน และเล่มข่าวสาร
ถึงผู้ปกครอง 

3.1.2 จัดท ำแผนและใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์จำกกำรวิเครำะห์
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถำนศึกษำ  
        ครูปฐมวัยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีการ
วิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือวางแผนในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา โดย มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  โดยผลการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ   92.18  และจะส่งผลให้กับผู้ปกครองได้
ทราบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างที่อยู่โรงเรียนว่าควร
ส่งเสริมและพัฒนาในด้านใดบ้าง ครูผู้สอนจะมีการบันทึกจุดเด่น - จุด
ด้อยของเด็กเป็นรายบุคคลจากการสังเกต     

3.1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำน ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์จิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนสติปัญญำ โดยไม่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว  
         ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน โดย 
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยจัดเป็นฐานในการประเมิน 
และในทุกภาคเรียนจะมีการจัดประสบการณ์การท าโครงงาน ภาคเรียน
ละ 3  สัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ ได้ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการท ากิจกรรมรายบุคคลและการท ากิจกรรม
กลุ่ม  มีการออกไปศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้

เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ 

5 
ยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และได้สร้างชิ้นงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง มีโครงการ
ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ปฐมวัยรองรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  

             นอกจากนี้ฝ่ายปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กในทุกระดับชั้นดังนี้ 

ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 การประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 90.40 

2 
โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรูป้ฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล  1     

91.03 

3 
โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรูป้ฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล  2     

91.60 

4 
โครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรูป้ฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาล  3    

91.71 

เฉลี่ย 91.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ กิจกรรม 
อนุบาล 1 จัดให้มีกิจกรรมอิเล็กโทน  ห้องสมุด  ว่ายน้ า  

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
อนุบาล 2 จัดให้มีกิจกรรมอิเล็กโทน  ดนตรีไทย ห้องสมุด 

คอมพิวเตอร์   ว่ายน้ า  ศิลปะ  ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

อนุบาล  3 จัดให้มีกิจกรรมอิเล็กโทน  ดนตรีไทย ห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์   ว่ายน้ า   ศิลปะ  ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน   
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3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
ครูจัดประสบการณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือก
ท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ ความ
สนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เด็กได้เลือก
เล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า 
และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 จัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิม 
 ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียน  เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท า
กิจกรรมที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม  จากการท าโครงงานตามความ
สนใจที่ตนเองเลือก  เด็กได้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  
มีการน าผลงานจากการท าโครงงาน มาน าเสนอออกร้านในกิจกรรมวัน
วิชาการ  มีการเลือกเล่นทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ภายในห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆ
ให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจของตนเอง  โดยใช้ความคิดและ
จินตนาการในการเล่น  โดยไม่มีการก าหนดและบังคับให้เล่นตามที่ครู
บอก  เด็กได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับเพ่ือนใน
กลุ่มที่ตนเองเข้าร่วมในมุมที่ตนเองได้เล่น ครูผู้สอนมีการสังเกตเด็กแต่
ละคนในเวลาที่เด็กได้เข้ากลุ่มว่า มีพฤติกรรมและได้ใช้จินตนาการใน
การเล่นอย่างไร  และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครูก าหนดใน
ห้องเรียนได้หรือไม่ ซึ่งมีผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้านคิดเป็นร้อยละ 
90.40 

3.2.2 ใหเ้ด็กมีโอกำสเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำมควำมต้องกำร
ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวิธีกำรเรียนรู้ของเด็กเป็น
รำยบุคคล หลำกหลำยรูปแบบจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
         ครูปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอน  โดยให้เด็กได้เลือกเล่น
ตามมุมที่ตนเองสนใจ โดยผ่านโครงการของเล่นของหนู ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  98.16  และฝ่ายปฐมวัยได้มีการส่งเสริมให้
เด็กได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนต่างๆ หรือตามความสนใจของ
เด็ก และได้มีการจดบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆในแต่ละ
สัปดาห์  

3.2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย
ตนเอง    
         ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเสริมทักษะการคิดรวบยอด การ
คิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ให้เด็กได้เรียนรู้  ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  โดยผ่านกระบวนการทดลองในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน 
และในโครงการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ  95.06  

5 
ยอดเยี่ยม 



63 

 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self Assessment Report:SAR)ระดบัการศกึษาปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562  
[DOCUMENT TITLE] 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม 
ในการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็น
ต้น ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอำด 
ปลอดภัย และอำกำศถ่ำยเทสะดวก 
         ครูปฐมวัยมีการจัดห้องเรียนค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 
ห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะสม  
บริเวณอาคารสะอาด  น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงการอนุบาลน่าอยู่  เพ่ือจัด
บรรยากาศ ภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ ภายในอาคารเด
อมงฟอร์ต หากมีวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆช ารุด  บุคลากรท าการเขียนใบ
แจ้งความประสงค์ เพ่ือแจ้งซ่อมและด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
         นอกจากนี้ทางฝ่ายปฐมวัยยึดหลักมาตรการ 5 ส. มีการสังเกต
จากการประเมิน กิจกรรม 5 ส.และประเมินแบบสังเกตการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าและน้ าของฝ่ายปฐมวัยในทุกเดือน  จัดให้มีอุปกรณ์ ของ
เล่น ของใช้เครื่องนอนและเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอ
กับเด็ก ภายในห้องเรียนจัดให้มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่มจัดให้มีโครงการของเล่นของหนูและโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ฝ่ายปฐมวัย ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

อันดับ กิจกรรม ร้อยละ 
1.  โครงการอนุบาลน่าอยู่   95.92 
2.  โครงการของเล่นของหนู 98.16 
3.  โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายปฐมวัย 96.36 

เฉลี่ย 96.81 

3.3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงำนเด็ก พื้นที่ส ำหรับมุมประสบกำรณ์
และกำรจัดกิจรรม 
         ฝ่ายปฐมวัยมีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ มีการจัดกิจกรรม   
และมีมุมแสดงผลงานให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและให้เพ่ือนคนอ่ืนได้
ชื่นชมผลงานของเพ่ือนๆในชั้นเรียนในทุกห้องเรียนเด็กมีการแสดงผล
งานและเลือกผลงานของเพ่ือนและเก็บใส่แฟ้มพัฒนาของตนเองส าหรับ
เด็ก คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดภำพแวดล้อมในห้องเรียน  
      เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย
นิ เทศ การดูแลต้นไม้  ซึ่ ง เด็กปฐมวัยทุกคนมีส่วนร่วมในการจั ด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยน าผลงานตามจินตนาการมาจัดมุม
แสดงผลงาน มีการจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนและจะเปลี่ยนตาม
หน่วยการเรียนรู้ในทุกๆสัปดาห์ มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ตามมุมต่างๆ ทั้งภายในอาคารและห้องเรียน ในแต่ละเดือนจะมีการ

5 
ยอดเยี่ยม 
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คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินบรรยากาศในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานในโครงการนิเทศบรรยากาศในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ   
89.39  และจะน าผลมาพัฒนาการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ต่อไป 

3.3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ ระยะควำมสนใจ 
และวิถีกำรเรียนรู้ของเด็ก  
       ครูปฐมวัยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆซึ่งมีวิธีการ
เรียนดังนี้ เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้  กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและแสวงหาค าตอบ เป็นต้น 
 ระดับอนุบาล 1 จะเป็นการใช้สื่อเกมการศึกษา และเทคโนโลยี

อยู่ภายในห้องเรียน แต่ในระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 มี
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยใช้สื่อ
เกมการศึกษา CAI ที่มีความยาก-ง่ายแตกต่างกัน 

 ระดับอนุบาล  2  เรียนรู้พื้นฐาน การคลิกเม้าท์  
 ระดับอนุบาล 3  เรียนรู้การเปิด –ปิด คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้

เกมตัวเลข เกมต่อภาพ และเกมระบายสี เป็นต้น 
           ซึ่งครูทุกคนมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน  
แทปเล็ต ส าหรับจัดการเรียนรู้กลุ่มย่อยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
สื่อของเล่นที่ช่วยกระตุ้นในการหาค าตอบมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการน าสื่อ
ต่างๆ มาใช้ในการท ากิจกรรม เช่น สื่อของจริง รูปภาพและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีในการ
สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนในการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง ในทุกๆห้องเรียน มีจอทีวี ส่วน
ห้อง Smart English มีเครื่องโปรเจคทีฟ บอร์ด เพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนรวมทั้ งครู ใช้สื่ อและเทคโนโลยี ในการจั ด
ประสบการณ์ ที่หลากหลายให้แก่เด็ก  ใช้ไลน์ในการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองในการให้ข้อมูลต่างๆ ครูมีการผลิตสื่อใช้เอง ทั้งสื่อประดิษฐ์
และสื่อ CAI   รวมถึงการใช้สื่อจาก YOUTUBE มาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ สื่อจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและพัฒนาการท้ัง  4  ด้านของ
เด็ก  ครูปฐมวัยผลิตสื่อที่ท าจากเศษวัสดุเหลือใช้อย่างน้อย  1 ชิ้นต่อปี
การศึกษา มีการบันทึกรายการชื่อสื่อ และมีการจัดเก็บไว้ภายใน
ห้องเรียนของตนเอง จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนและขอยืมสื่อจากเพ่ือนครู
ด้วยกัน สื่อที่ใช้จะตอ้งมีความปลอดภัย และเพียงพอต่อเด็กๆในชั้นเรียน 
ซึ่งมีโครงการที่รองรับการจัดท าสื่อได้แก่ โครงการสื่อช่วยสอน และ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
โครงการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ อุปกรณ์ ไอที เทคโนโลยี และสื่อ
การเรียนการศึกษา ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

อันดับ กิจกรรม ร้อยละ 
1.  โครงการสื่อช่วยสอน 92.00 
2.  โครงการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  87.36 

เฉลี่ย 89.68 

3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็กครูประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและ
น าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 ประเมินพัฒนำกำรเด็กจำกกิจกรรมและกิจวัตรประจ ำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย   
          ครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียน
การสอน และใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  ได้แก่  
การบันทึกหลังการจัดกิจกรรม  การบันทึกจุดเด่น จุดด้อย เป็นต้น 
          นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการประเมินเด็กตามเกณฑ์
การประเมิน ได้แก่ 
         1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เป็นการวัดระดั บ
ความสามารถของร่างกาย  เพ่ือประเมินความสามารถว่าดีมากน้อย
เพียงใด  โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัว  ความ
คล่องแคล่วว่องไว  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย
และกล้ามเนื้อที่แข็งแรง  สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะประเมินภาค
เรียนละ 2 ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา โดยมีเด็กที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ   89.72   
          2. การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือประเมินความเจริญเติบโตของ
ร่างกายเด็กปฐมวัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งผลจากการประเมินจะน ามา
ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัย โดยมีเด็กท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ  87.21 
          3. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นการประเมิน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างเรียนตลอดภาคเรียน และเมื่อจบภาค
เรียนนั้นๆ จะน าผลการประเมินตลอดภาคเรียนมารวบรวม และสรุปผล
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเมื่อประเมินครบทั้ง 2 ภาค
เรียนแล้ว จะสรุปผลการเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา ซึ่งมีเด็กที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ   99.93 

 

5 
ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ

คุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ร้อยละ 
1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   89.72 
2 การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 87.21 
3 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 99.93 

เฉลี่ย 92.29 

3.4.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
          ครูปฐมวัยจะน าผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดังกล่าวมาจัดท าเป็น สมุดประจ าตัวนักเรียน เพ่ือรายงาน
พัฒนาการของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานและคัดเลือกผลงานของเด็กจากแฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่ง
เป็นการประเมินเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์  รวมถึงเล่มข่าวสารและ
บันทึกพัฒนาการลูกรัก เพ่ือเป็นการแจ้งพฤติกรรมของเด็กเป็น
รายบุคคลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้แจ้ง
พฤติกรรมของเด็กให้ครู ได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยร่วมกัน ซึ่งมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 100 

3.4.3 น ำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำคุณภำพเด็กอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
         จากการประเมินคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 6 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมเสรี, กิจกรรม
สร้างสรรค์, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, 
กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และเครื่องมือต่างๆ  
ครูผู้สอนจะน าผลที่ได้มาพัฒนาเด็ก ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในห้องเรียนมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
100 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย     

3.4.4 น ำผลกำรประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
          ครูปฐมวัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมครู
ประจ าเดือน  ผ่านการประชุมระดับปฐมวัย  การนิเทศติดตามแล้วน า
ผลการประเมินมาพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
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จุดเด่น 
1. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ภายในห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆให้เด็กได้เลือกเล่น

ตามความสนใจของตนเอง  โดยใช้ความคิดและจินตนาการในการเล่น   
2. ครูได้มีการสังเกตเด็กแต่ละคนในเวลาที่เด็กได้เข้ากลุ่มว่ามีพฤติกรรม  และได้ใช้จินตนาการในการเล่น

อย่างไร  และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครูก าหนดในห้องเรียน 
3.  เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ

เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  
4. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
5. ครผูู้สอนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจากข้อมูลสารสนเทศส่วนตัวของเด็ก  
6. จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์าตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา 
7. วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือวางแผนในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านทั้ง

ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดย  
8. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  

จุดควรพัฒนำ 
พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลงานของเด็กโดยมีการเลือกช่องทางให้มีความ
หลากหลาย 
กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1.  7 habits เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
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3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัย 

 
ที ่

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 

1 
คุณภำพของเด็ก 95.60 5 ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

94.22 5 ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

96.63 5 ยอดเยี่ยม 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

96.00 5 ยอดเยี่ยม 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ้ด ้

95.54 5 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 
2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  5 ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

 5 ยอดเยี่ยม 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  5 ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์  5 ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

 5 ยอดเยี่ยม 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุ
การจัดประสบการณ ์

 5 ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  5 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 

3 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 95.25 5 ยอดเยีย่ม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

94.43 5 ยอดเยีย่ม 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

94.54 5 ยอดเยีย่ม 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

 

93.97 5 ยอดเยีย่ม 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

98.07 5 ยอดเยีย่ม 
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3. จุดเด่นระดับปฐมวัย 

คุณภำพของเด็ก 
1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเองโดยมีกิจกรรมและโครงการที่ให้เด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง และสามารถช่วยเหลือตนเอง เช่น การแต่งกาย 
การเข้าห้องน้ า 
2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนโดยสอดแทรกเรื่องของความประหยัดและความพอเพียงในหน่วยการเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีความประหยัดพอเพียง  
3. เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนรวมถึงการส่งเสริมและการปลูกฝังให้เด็กดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การแยกขยะและรู้จักน าสิ่งของที่ใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยได้ด าเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.ฝ่ายปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  การไหว้ การยิ้ม การทักทาย และการมีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ตั้งแต่การมาโรงเรียนในตอนเช้า การท ากิจกรรมยามเช้า จากนั้นได้ด าเนินการสอดแทรกไปกับ
แผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งโครงการหนูน้อยมารยาทงาม และการจัดกิจกรรมวันไหว้
ครูจะส่งเสริมให้เด็กระลึกถึงพระคุณครูและรู้จักมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  
5.โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐานของ
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ในโครงการน้ าใจหนูสู่ สังคม และจัดกิจกรรมให้เด็กเข้าร่วมแห่เทียน
พรรษาไปท าบุญที่วัดเป็นประจ าทุกปี แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ได้สอดแทรกลงในข่าวสาร
ส าหรับผู้ปกครอง บันทึกพัฒนาการลูกรัก กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการแจ้งพฤติกรรมของเด็ก
เป็นรายบุคคล ให้เด็กได้รับทราบและเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองได้แจ้งพฤติกรรมของเด็กให้ครูรับทราบร่วมกัน 
เพ่ือให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
6.เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน แก้ไขข้อขัดแย้งและปราศจากการใช้ความรุนแรงได้และยังสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีระเบียบวินัยในตนเอง ประหยัด พอเพียง  มีส่วนร่วมดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยรวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดท าหลักสูตร 
2.มีการจัดครูให้มีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนรวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
3.มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ให้แก่ครู และผู้ปกครอง 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ภายในห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆให้เด็กได้เลือกเล่นตาม
ความสนใจของตนเอง  โดยใช้ความคิดและจินตนาการในการเล่น   
2. ครูได้มีการสังเกตเด็กแต่ละคนในเวลาที่เด็กได้เข้ากลุ่มว่ามีพฤติกรรม  และได้ใช้จินตนาการในการเล่นอย่างไร  
และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครูก าหนดในห้องเรียน 
3.เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  
4.เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5.ครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจากข้อมูลสารสนเทศส่วนตัวของเด็ก 
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6.จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์าตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
7.วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือวางแผนในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดย  
8.มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 

   
 
 4.  จุดควรพัฒนำระดับปฐมวัย 

คุณภำพของเด็ก 
1.ให้ข้อมูลโภชนาการส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์  
2.ลดการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กอนุบาล 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในโรงเรียน  ลดการใช้
พลาสติกในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 
2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพ่ือเสริมให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้าน 
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1.พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลงานของเด็กโดยมีการเลือกช่องทางให้มีความ
หลากหลาย 

5. แนวทำงกำรพัฒนำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จัดอบรมและจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์หรือต่ ากว่าเกณฑ์ในช่วงพักเท่ียง 
2. เพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดคลีนิคสอนเสริมส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าในคาบ 8 หรือวันเสาร์ 
4. ควรก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่ก าหนด 
5. จัดอบรม/สอนครูรุ่นเก่าในการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
6. จัดหาหนังสือ E-Books เพ่ือจัดท าห้องสมุดออนไลน์ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
8. ควรสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน ให้คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น 
9. ควรน างานวิจัยช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน 
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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6. ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
1. เน้นการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล  

 English ( Cambridge)   
 Chinese  (HSK)  
 ภาษาไทย (การเขียนและการคิดวิเคราะห์) 

3. ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ   
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
5. ใช้ 7 Habitsในการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย 
6. เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม  

มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

7.  หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และเน้นการ
มีส่วนร่วม  
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ภำคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 6   
สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา 2562   
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จปี  

2562 

ผลกำร
ด ำเนินงำนปี 

2562 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ร้อยละ  91.83    
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.60 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ  92.06    
ระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ  93.78    
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.25 ยอดเยี่ยม 

 
 

ประกาศ ณ วันที่     เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................. 
( ภราดา ดร.ประวัติ   สุทธินนท์ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐานปี2562 ผลการ
ด าเนินงานปี

2562 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้
ปี2562 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ 2562 

(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ร้อยละ  91.83 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.60 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้ 

ร้อยละ  91.96 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.22 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ร้อยละ  90.09 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.63 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ร้อยละ  93.24 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.00 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ  92.03 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.54 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ร้อยละ  92.06 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ร้อยละ  90.00 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ  91.00 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ร้อยละ  
100.00 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ร้อยละ  91.40 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  90.00 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ  90.00 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐานปี2562 ผลการ
ด าเนินงานปี

2562 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้
ปี2562 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ 2562 

(ร้อยละ) 

ระดับ
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

ร้อยละ  93.78 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 95.25 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ  90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.43 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ร้อยละ  98.35 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.54 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ  90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.97 ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา

เด็ก 

ร้อยละ  96.76 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 98.07 ยอดเยี่ยม 
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