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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย   3  มาตรฐาน และระดับขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ  และ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

ชื่อ   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    รหัส 21100002  ที่ตั้ง  131  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่  2   ตำบล  เนิน
พระ อำเภอ  เมืองระยอง       จังหวัด ระยอง        สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โทร.038-611376,038-614706 โทรสาร.038-614706 e-mail acr@acr.ac.thwebsite  
www.acr.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506    เปิดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,918   คน  จำนวน
บุคลากรโรงเรียน    283     คน 
 

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1.) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก                                                  ยอดเยี่ยม 
                                                                                        (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ                             ยอดเยี่ยม 
                                                                                         (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ       ยอดเยี่ยม 

                                                                                                  (ระดับ 5) 
 

2.) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
     2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
           ปีการศึกษา 2562 - 2564 
     2.2  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
     2.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
     2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     2.5  แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายใน 
     2.6. ข้อมูลสารสนเทศ 

3.) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  ด้านผู้เรียน    
ด้านร่างกาย    

1. จัดให้ความรู้กับนักเรียนให้มีความรู้ด้านโภชนาการในการเลือกรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่  

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก  กล้ามเนื้อใหญ่   ให้เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย 

 

http://www.acr.ac.th/
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ด้านอารมณ์ จิตใจ 
1. จัดให้มีการให้ความรู้กับผู้ปกครอง   และมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างครูและ

ผู้ปกครอง  ในการช่วยกันพัฒนาเด็กให้รู้จักการปรับตัวให้คุ้นเคยกับ สิ่งแวดล้อม  
สามารถเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสม 

2. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทที่ดี   มีคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านสังคม 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออกต่อสาธารณะชน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี 

ด้านสติปัญญา 
1. สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูตามแนวทาง 

                 ที่เหมาะสมและให้เวลากับบุตรหลาน ขณะที่เด็กหยุดเรียนอยู่บ้าน 
2. จัดแนวทางการให้ความรู้กับนักเรียนทั้งทาง online  onsite  onhand  เพ่ือ 

                  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตอย่างสร้างสรรค์   

แผนปฏิบัติงานที่ 2  ด้านครู 
1. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ( ปริญญาโท) 
2. จัดให้มีการให้ความรู้กับครูในด้านต่างๆ  เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เทคโนโลยี  

ภาษา 
3. จัดให้มีระบบการแก้ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล  

แผนปฏิบัติงานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
1. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมในการใช้งานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. จัดทำแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. นำหลักธรรมาภิบาลให้ใช้ในการบริหารงาน  เพื่อให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของฝ่ายปฐมวัย 
4.) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

  ชุดการสอนออนไลน์   เพื่อการพัฒนาเด็กในระหว่างที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา   

5.) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1.มีทักษะการสื่อสาร 3 ภาษา  ( การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน) 
5.2 ส่งเสริมให้เด็กมีความถนัดเฉพาะตัวด้านสุนทรียศาสตร์ 

 5.3 รู้ทันเทคโนโลยี 
 5.4 มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค ์
 5.5 ส่งเสริมกระบวนการคิด  วิทยาศาสตร์ 
 5.6 ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
 

6.) โรงเรียนได้ดำเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบายที่ 2  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.1.การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
 1. ฝ่ายปฐมวัย  ได้จัดให้มีการสอนออนไลน์ในช่วงที่เด็กปฐมวัยต้องหยุดเรียนเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID – 19   โดยจัดทำในรูปแบบของวีดีโอ แล้วบันทึกไว้ที่หน้าเว็ปไซต์โรงเรียน  เด็ก
ปฐมวัย  สามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลาที่ตนเองหรือผู้ปกครองสะดวก 
 2. ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรครู  เจ้าหน้าที่  
พนักงาน  ให้สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้   ทำให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
ดี  ลดภาระของผู้ปกครอง 
 3. โรงเรียนจัดให้มีการผ่อนค่าเล่าเรียน  สำหรับผู้ปกครองที่มีปัญหาทางด้านการเงิน  โดย
สามารถเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนเพ่ือแจ้งเหตุผลของการผ่อนผันค่าเล่าเรียน   ทำให้นักเรียนได้รับ
โอกาสในการศึกษาที่ดีต่อไป 
2.2.สถานศึกษาปฐมวัยมีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอก 
 ภายนอกห้องเรียน   

1. จัดให้มีการติดกล้องวงจรปิด   เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กันนักเรียน 
2. จัดทำทำป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆ  เพ่ือแจ้งเตือนให้เด็กๆและผู้ใช้สถานที่ได้รับทราบ 
3. มีการทำความสะอาดรอบอาคารเรียนอย่างต่อเนื่องตามตารางเวลาที่กำหนด 
4. มีระบบการสำรวจและแจ้งซ่อมสิ่งของที่ชำรุด  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 
5. มีการปิด – เปิด ประตูทางเข้าออกตามเวลาที่กำหนด  เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา

ภายใน 
6. มีสติกเกอร์สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในโรงเรียน 
7. มีระบบการขออนุญาตรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน 
8. มีการจัดเวรรับ  -  ส่งนักเรียนตามจุดต่างๆ 
9. มีห้องพยาบาลสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อมีการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ   และมี

การส่งต่อให้กับสถานพยาบาลต่อไป 
 ภายในห้องเรียน  

1. มีการจัดระเบียบของสิ่งของ  จัดมุมภายต่างๆอย่างชัดเจน  เพ่ือป้องกันภัยจากสัตว์ร้าย
และอุบัติเหตุ   

2. จัดทำข้อตกลง  ให้เด็กทุกคนภายในห้องเรียนได้รับทราบร่วมกัน  เพื่อป้องกันภัยที่จะ
เกิดข้ึน 

3. จัดให้มีเครื่องกรองอากาศในขณะที่เปิดแอร์และมีการเปิดประตู หน้าต่าง  เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก   เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 

4. จัดให้มีการปิดรูเต้าเสียบเพื่อป้องกันภัยจากไฟฟ้า 
5. จัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเข้ามาฉีดพ่นยากันยุงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือป้องโรคไข้เลือดออก 
6. มีการทำความสะอาดของเล่น ของใช้ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้เขียนรายงาน     
                  (  นางนงลักษณ์    ต. วิเชียร ) 
 
 
 
ตำแหน่ง........................................................................ผู้บรหิารโรงเรียน 
                   ( นายประวัติ   สุทธินนท์ ) 
              วันที่..............เดือน. มิถุนายน   พ.ศ.2563 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
1.1. ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   รหัส 21100002   ที่ตั้ง 131  หมู่ที่   2  ตำบล เนินพระ  
อำเภอ  เมืองระยอง      จังหวัด ระยอง      สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
โทร. 038-611376,038-614706   โทรสาร.038-614706  e-mail   acr@acr.ac.th      
website  www.acr.ac.thได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506   เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียนทั้งหมด   3,152คน 
จำนวนบุคลากรโรงเรียน  270   คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
         บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

        ปกติ  (สามัญศึกษา) 

        English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................... 
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1.1 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
ตารางท่ี 1 จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกชาย หญิง 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

  
    

 

อนุบาลปีที่ 1 7 - 126 134 0 0 260 
อนุบาลปีที่ 2 7 - 129 120 0 0 249 
อนุบาลปีที่ 3 7 - 145 112 0 0 257 

รวม 21 0 400 366 0 0 766 
หมายเหตุ : จำนวน นักเรียนตามทะเบียน ข้อมูล  10 ธันวาคม 2563  จำนวน 3,918 คน  นักเรียนอนุบาล 1 อายุ
ก่อนเกณฑ์ 12 คน เป็นชาย  7 คน หญิง 5 คน 

  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
               1.3.1จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง
  
ตารางท่ี 2  สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/
ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่าป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา    1 1 
- ผู้รับใบอนุญาต      
- ผู้จัดการ      
- ผู้อำนวยการ      
- รอง/ผู้อำนวยการ    1 1 
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  1   1 
รวม  1  2 3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ  35 1 - 36 
- ครูต่างชาติ  8 1 - 9 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      
- ครูบรรจุ 1 70 6 - 77 
- ครูต่างชาติ  22 2 - 24 
ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ  50 15 - 65 
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- ครูต่างชาติ  14 2 1 17 
รวม 1 199 27 1 228 
4. ครูสนับสนุนการสอน      
-ครูบรรจุ  14 4 - 18 
5. บุคลากรทางการศึกษา      
-บุคลากรทางการศึกษา  1 - - 1 
- ทดลองงาน/อัตราจ้าง  3 2 - 5 
6. อ่ืนๆ      
-เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยงประจำ 20 8 - - 28 
-เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง(ครูเกษียณ)  1 - - 1 
รวม 20 27 6 - 53 
รวมทั้งสิ้น 20 212 48 3 283 

                                                         หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  36 : 1 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  39 : 1 
  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู     18 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   37 : 1 
  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
  กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา  
                            ในระดับประถมศึกษา  
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 ตารางที่ 3  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 18 27     
ภาษาไทย   5 6 5 0 
คณิตศาสตร์   10 6 12 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 6 16 0 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  5 4 6 2 

สุขศึกษาและพลศึกษา   11 1 7 0 
ศิลปะ   7 0 5 1 
การงานอาชีพ   5 6 7 3 
ภาษาต่างประเทศ   21 2 14 4 
รวม 18 27 70 31 72 10 

     หมายเหตุ ที่มาข้อมูลงานทรัพย์ นณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 
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2.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาโรงเรียน 
1. จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุด  อันเป็นบ่อ  
     เกิดของ ชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียน

ที่ว่า  LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วิสัยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้นำทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ( Mission ) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและมี
สุนทรียศาสตร์ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ

การวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
คุณค่าหลัก  

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

 

เป้าหมาย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม

ค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความ
วิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 

2. เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับจังหวัด  

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
(ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้าง
นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลัก 7 Habits  
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
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6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงอย่างมี 
    คุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับ  
    การ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ 

                สอนอย่างมีประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ   

มาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

          12. มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ 

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ยุทธศาสตร์ที่  1  เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก และการ 
                       ประเมินผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

    ตำรำงท่ี 8  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนฯของโรงเรยีน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน มาตรฐาน
การศกึษา

ของ
สถานศกึษา 

สอดคล้อ
งกับ

ยุทธศาส
ตร์ สช. 

จำนวน
โครงการ 

ร้อยละเฉลี่ย
ตัวช้ีวัด

ความสำเรจ็ของ
โครงการ 

จำนวน
โครงการที่

บรรลุ
เป้าหมาย 

จำนวน
โครงการ
ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จำนวน
โครงการที่

ไม่
ดำเนินการ 

ร้อยละเฉลี่ย
ความของการ
ดำเนินการ 

ระดับปฐมวัย         

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตา
รมณ์นักบุญมงฟอร์ต 

21  90.00 11 - 10 95.43 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

14 85.80 10 - 4 96.44 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 

10 88.50 8 - 2 94.62 2 3,4,7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

3 91.67 3 - - 93.64 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
วัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

6 88.17 6 - - 95.79 3 1 

*** ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
4.1  ระดับปฐมวัย  

ตารางท่ี  9   ผลการพัฒนาเด็ก 
 

ผลพัฒนาการด้าน 

จำนวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 766 681 88.90 83 10.84 2 0.26 

2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 766 692 90.34 72 9.40 2 0.26 

3. ด้านสังคม 766 762 99.48 2 0.26 2 0.26 
4. ด้านสติปัญญา 766 647 84.46 117 15.27 2 0.26 

 
 

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร 
อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามี
ประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำ
ให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การ
ปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

ชุดการสอนออนไลน์   เพ่ือการพัฒนาเด็กในระหว่างที่ไม่
สามารถมาเรียนที่โรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1.  เขตพื้นที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาต ิ

  

2.  เขตพื้นที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาต ิ

  

 
6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  
(มาตรฐาน สช.) 

โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่
มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  
“ระดับดีมาก” 

สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

 
7.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ................ 

ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

ด้านที่ 1 ................ 
ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
🌕 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
🌕 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

 
 

92.50 766 750 97.91 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    704 91.91  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี 

    764 99.74  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    766 100  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

    766 100  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

  91.89 766 759 99.09 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส  
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
เหมาะสม 

    753 98.30  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่ง
ใจ อดทนในการรอคอย 

    764 99.74  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

    762 99.48  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึก
และค่านิยมที่ดี 

    765 99.87  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก 

    753 98.30  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

    760 99.22  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทน 
อดกลั้น 

    761 99.35  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

    765 99.87  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุข
กับศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

    752 98.17  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  94.10 766 764 99.74 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

    764 99.74  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

    765 99.87  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 

    765 99.87  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    765 99.87  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    765 99.87  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

    762 99.48  

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  93.87 766 734 95.82 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

    677 88.38  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ 

    761 99.35  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทาน
และเล่าเร ื ่องที ่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

    677 88.38  

 4. 4 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด ็ ก มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 
ก า ร ค ิ ด เ ช ิ ง เ ห ต ุ ผ ล ท า ง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
 

    761 99.35  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผ ล ง า น ต า ม ค ว า ม ค ิ ด แ ล ะ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
ฯลฯ 

    765 99.87  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนเด็ก (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 4. 6 ร ้ อ ยล ะขอ ง เ ด ็ ก ใ ช ้ สื่ อ
เทคโนโลย ี  เช ่น  แว ่นขยาย 
แม่เหล ็ก กล ้องด ิจ ิตอล ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 
 

    765 99.87  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 …….        
              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                                        จำนวนประเด็นพิจารณา  

98.14 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ทีโ่รงเรียนกำหนด  
                                                                     จำนวนเด็กท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม   
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก   

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได ้
      เด ็กม ีน ้ำหน ัก ส ่วนส ูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี ่ยงต่อโรค สิ ่งเสพติดและระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ร้อยละเด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองฝ่ายปฐมวัยมี
การจัดกิจกรรมให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยโดยจะเน้นที่ตัว
เด็กเป็นสำคัญ เพื่อการพัฒนาเด็ก ให้ครบทั้ง  4 
ด้านให้สมบูรณ์ ทั ้งร ่างกายจิตใจ   อารมณ์   
สังคม  และ สติปัญญา โดยได้มีการส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย  เพื่อให้เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย  มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
ภาคเรียนละ 2 ครั้งแบ่งออกเป็น ก่อนการเรียน
การสอนและหลังการเรียนการสอนของแต่ละ
ภาคเรียน  อีกท้ังยังพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
หลัก   6  กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจาก
สำน ักงานประเม ินส ุขโภชนาการน ักเร ียน -
นักศึกษา ในการดูแลส่งเสริมสุขอนามัยของของ
เด็กเป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังได้มีการส่งเสริมให้
เด็กได้มี การพัฒนากล้ามเนื้อแขน ขา มือ เท้า 
ลำตัว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆให้สามารถสัมพันธ์
กัน และสามารถ ทรงตัวได้ดีไม่ป่วยง่ายโดยจัด
กิจกรรมโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย     อีกท้ังยังได้มี
การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ 
เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี   กิจกรรม 
ส่งเสริมสุขอนามัยเด็กปฐมวัย  จัดเมนูอาหาร
กลางวันและ อาหารเสริม(นม) ให้เด ็กได้รับ
ประทานอาหารตามหลักโภชนาการ   ซึ่งจากการ
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพบว่าเด็กปฐมวัยมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ที่
ร้อยละ  91.911 

 
   91.91 
(ยอดเยี่ยม) 

 
1 ขอ้มูลจาก INMU-Thaigrowth 2563  Report    
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
กรำฟแสดงน ้ำหนกัส่วนสูงตำมเกณฑ์กรมอนำมัย 

 
น้ำหนักตามเกณฑ์สว่นสูง 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม รวมร้อยละ 

350 45.69 354 46.21 704 91.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ร ้อยละของเด ็ก เคล ื ่ อนไหวร ่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  

         เด็กใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองฝ่ายปฐมวัยได้มีการ
พัฒนาให้เด็กได้เคลื่อนไหว ร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่วสามารถ ทรงตัวได้ดี โดยมีการ
พัฒนาให้เด ็กได้ม ีส ุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สามารถเล่นได้อย่าง อิสระ เช่นการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม    เล่นตัวต่อพลาสติกสร้างสรรค์  จัด
กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าของแต่ละวัน 
กิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น การเดินต่อเท้า  การ
เล่นเครื่องเล่นสนาม  สวนเกษตร   มุมน้ำมุม
ทราย     มีกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย   ซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กๆ ร่าเริงแจ่มใส
ก่อให้เกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจ  
ซึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆ จะรวมถึง การทรงตัว  
การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  รวมทั้ง
การจ ัดการ เร ี ยนการสอนผ ่านก ิจกรรม
กลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว
และความคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังได้ มีการ
ประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย โดยมีการ

99.74 
(ยอดเยี่ยม) 
. 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ทดสอบเด็กเรื ่อง ความอ่อนตัว การยืนเขย่ง
ปลายเท้า   ยืนกระโดดไกล  วิ่งระยะสั้น  ส่งผล
ทำให้การเคลื่อนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดีนอกจากนั้นยังมีการแทรกในเนื้ อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการ
เรียนรู้  เรื่อง หนูน้อย สุขภาพดีและปลอดโรค
ปลอดภัย  มีการประเมินการดูแลรักษาสุขภาพ
อน า ม ั ย ข อ ง ต น เ อ งแ ล ะม ี ก า รทดสอบ
สมรรถภาพทางกายภาคเร ียนละ  1 ครั้ ง   
นอกจากนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการ
ประเมินสุขภาพเด็กปฐมวัยในทุกๆปี ซึ่งการ
เรียนการสอนกิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่
จัดให้กับเด็ก ได้แก่กิจกรรรมพัฒนากล้ามเนื้อ
ม ัดเล ็ก เพื ่อส ่งเสร ิมความสามารถในการ
ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื ้อมือและตา   
จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การใช้สิ่งของ เครื่อง
เล ่น ตลอดจนให ้ เด ็กสามารถเร ียนร ู ้การ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การ
แต ่งต ัว  การทำความสะอาดร ่างกายและ
รับประทานอาหารด้วยตนเอง จัดกิจกรรมดา้น
ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปั ้นดินน้ำมัน 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การ
ใช้ กรรไกรตัดกระดาษ เป็นต้น ซึ่งจากผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย ภาค
รียนที่ 2 ครั้งที่ 2 พบว่าผลรวมเฉลี่ยของการ
ทดสอบสมรรถภาพมีผลการดำเนินงานร้อยละ 
99.742 

 
 
 
 
 
 

1.3 ร้อยละเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
           ครูปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหน่วยการเรียนเรื่อง หนูน้อยสุขภาพ
ดีและปลอดโรคปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก

100 
(ยอดเยี่ยม) 

 
2 ทีม่า:จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคเรียนที ่2 ครัง้ที ่2 ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

ดูแลส ุขอานามัยส่วนตน สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัต ิก ิจว ัตรประจำวัน   เด็ก
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษา
ความสะอาด ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเร ียน  ร ู ้จ ักช ่วยเหลือแบ่งป ันเพื ่อนใน
ห้องเรียน   ทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้   โดยการ
จัดกิจกรรมกลุ ่มในการจัดประสบการณ์  การ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักเก็บของเล่น  สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงสีฟันของตนและของ
ส่วนรวมอาทิเช่น หนังสือนิทาน    ซึ่งเด็กระดับ
ปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักประหยัดพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 การประเมินพัฒนาการภาคเรียนที่ 2 ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ระดับ

การศึกษาปฐมวัย : อนุบาล 1- 3  
 ปีการศึกษา 2563 

พัฒนาการ 

ภาคเรียนที่ 2 จำนวนนักเรียน 
766 คน 

จำนวน
คน 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ด้านร่างกาย 766 1003 0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี ่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี ่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย   
        ทางฝ่ายปฐมวัยได้มีมาตรการให้เด็กได้มี
การหลีกเลี ่ยงสภาวะที่เสี ่ยงต่อโรค สิ ่งเสพติด 
และระว ังภ ัยจากบ ุคคล ส ิ ่ งแวดล ้อม และ
สถานการณ์ที ่ เส ี ่ยงอันตราย โดยมีการสร้าง
ข้อตกลงให้กับเด็ก โดยในปีการศึกษา 2563 เป็น
ปีที ่มีการระบาดของโรค Covid 19 ทำให้ฝ่าย

100 
(ยอดเยี่ยม) 

 
3 มาจากผลการประเมินมาตรฐานที ่1 ตามมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
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 ปฐมวัยให้เด็กปฏิบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในเรื่องของ
ความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมตอนเช้าบริเวณหน้า
เสาธง  รวมทั้งได้รับการประเมินจากหน่วยงาน
สาธารณสุขด้านความปลอดภัยจากโรค Covid 
19   โดยมีแบบบันทึกการคัดกรอง  รวมทั้งมี 
แบบสำรวจการเฝ้าระวัง ซึ่งทางฝ่ายปฐมวัยได้
เห็นถึงความสำคัญในด้านมาตรการป้องกันโรค 
ได้ทำการแบ่งเป็นมาตรการดังนี้ 
มิติที่ 1  ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ   
➢ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง

ก่อนเข้าสถานศึกษา 
➢ เด็ก , นักเรียน, บุคลากรและผู้ติดต่อทุก

คนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
➢ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจล

แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอในบริเวณต่างๆ 
เช่น ทางเข้าอาคาร ห้องเรียน/ โรง
อาหาร 

➢ ให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง
น้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะเรียน 
ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพักทางเดิน จุดรอ
คอย ห้องนอนเด็กเล็ก กรณีห้องเรียนไม่
เพียงพอในการจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลมีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน  
การแบ่งจํานวนนักเรียนหรือการใช้พ้ืนที่
ใช้สอย บริเวณสถานศึกษา ตามความ   
เหมาะสม ทั้งนี้อาจพิจารณาวิธี โดยยึด
หลัก Social distancing 

มิติที ่2 การเรียนรู้ ได้สร้างความตะหนักและการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
➢ จัดหาสื่อความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค

โควิด19 สำหรับใช้ในการเรียนการสอน 
การเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบสื่อออนไลน์ โปสเตอร์
สิ่งพิมพ์ คู่มือ แนวปฏิบัติ 



24 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
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➢ เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ของเด็ก
ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สังคม อารมณ์และสติปัญญา 

➢ สร้างความเข็มแข็งของระบบดูแลนักเรียน
โดยบูรณการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนด้านทักษะชีวิต เพื่อช่วยให้นักเรียน
จัดการความเครียดและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
การเรียนออนไลน์ 

➢ ทีม admin ของโรงเรียนให้การช่วยเหลือ 
นักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าถึงอุปกรณ์
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ปกครองสะดวกในการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

➢ นักเรียนเรียนรู้ด้วยการเรียนออนไลน์ โดยมี
ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ 

➢ ครูผู ้สอนให้ความช่วยเหลือในข้อสงสัยที่
ผู้ปกครองต้องการซักถาม 

➢ ครูผู้สอนติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน 
การเรียน  onsite 

➢ ครูผู้สอนให้ความสนใจนักเรียนเป็นพิเศษ 
เป็นรายบุคคล 

➢ มีการจัดการเรียนการสอนการวัดผล ตาม
ลักษณะของรายบุคคล 

➢ ในวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน นักเรียนจะทำ
แบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย 

➢ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามลักษณะ
ตามธรรมชาติรายบุคคล 

มิติที่ 4 สวัสดิการและการคุ้มครอง 
➢ จัดเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอน

สำหร ั บ เ ด ็ กป ่ วยก ั กต ั วหร ื อกรณ ีปิ ด
สถานศึกษาชั่วคราว 

➢ จัดเตรียมแนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและ
การตีตราทางสังคม (Social stigma) 

➢ จ ั ด เตร ี ยมแนวปฏ ิบ ั ต ิ ตนการจ ั ดการ
ความเครียดของครู และบุคลากร 



25 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

➢ ตรวจสอบประวัติเสี่ยงของบคุลากรและเด็ก
ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วันก่อน
มาทำการเรียนการสอนตามปกติและทุกวัน
เปิดเรียน 

➢ กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับ
บุคลากรและ นักเรียนที ่สงสัยติดเชื้อหรือ
ป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลา
หรือวันหยุดเรียน 

ซึ่งทางฝ่ายปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัย
และมีการให้บุคลากร เด็กได้ปฏิบัติโดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 
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คุณภาพ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่ง
ใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น มี
จิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้
หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 

2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์  
แสดงความรู้สึกได้เหมาะสมกับวัย  
          ฝ่ายปฐมจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดย
เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน  อาทิเช่น  การแปรงฟัน  การใส่รองเท้า  
การเป็นผู้นำร้องเพลง  สวดภาวนา  การเต้น
ประกอบเพลง เล่นบทบาทสมมุติประกอบนิทาน 
กิจกรรมเกมส์ต่างๆบนเวที  กิจกรรมหน้าเวที และ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่   กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมสร้างสรรค์, 
กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรม
กลางแจ้ง และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งจากผล
การดำเนินกิจกรรม จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนาน การแสดงออก  อีกทั้งยังมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กพบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 
98.304 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

ประเมินพัฒนาการ 4 
ด้านผ่านกิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ 

จำนว
น

(766) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

นักเรียนที่ผ่าน
เกณฑร์่าเริง

แจ่มใส 

753 98.30 1.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.30 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
4 4 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้ ร่าเริงแจ่มใส 
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 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับย้ังช่ังใจอดทนรอคอย 
         ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมโครงการคนดีของ
ห้องเรียน กิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยเด็กปฐมวัยจะได้
เรียนรู้ และรู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย ฝึก
ระเบียบการเข้าแถว ปลูกฝังการรู้จักควบคุมตนเอง
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรอคอยเข้าแถวรับส่ง
ของ การเข้าแถวส่งงาน  นอกจากนี ้ย ังมีการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียน  ได้แก่ การทำกิจกรรมหน้า
เวที เช่น เคารพธงชาติ สวดมนต์ การออกกำลังกาย 
การเดินเป็นแถวไปทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน
แถวไปรับประทานอาหาร เดินแถวไปเรียนกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดินแถวไปแปรงฟัน  โดยจากการที่
ครูผู้สอนได้ทำแบบประเมินด้านการรู้จักยับยั้งชั่งใจ 
อดทนในการรอคอยของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยร้อย
ละ 99.745 รู ้จักยับยั ้งชั ่งใจ อดทนในการรอคอย 
สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

ประเมินพัฒนาการ 4 
ด้านผ่านกิจกรรมผ่าน

กิจกรรมเสร ี

จำนวน
(766) 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

รู้จักการรอคอย 764 99.74 0.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.74 
(ยอดเยี่ยม) 

 
5 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้ รูจ้กัการรอคอย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 2 . 3  ร ้ อยละของ เด ็ กยอมร ับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน     
          ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   
ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ระบายสีภาพ การฉีก-ตัด-
ปะ ปั้นดินน้ำมัน ซึ่งมีทั ้งการทำงานเดี่ยวและการ
ทำงานเป็นกลุ ่ม โดยเด็กจะได้คัดเลือกผลงานที่
ตนเองชื่นชอบใส่แฟ้มผลงานของตนเอง  นอกจากนี้
ย ังม ีการทำกิจกรรมด ้านดนตรี  ก ีฬา และการ
เคล ื ่อนไหว รวมถ ึงการเร ียนร ู ้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดจากการ
จ ัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้แบบโครงงาน (Project 
approach) ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ ได้เลือก
และออกแบบกิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน ซึ่งจะรู้จักการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ประสบการณ์  โดยจากการที่
ครูผู ้สอนได้ทำแบบประเมินด้านการยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและ
ผู ้อื ่นของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 99.486 
ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้
ดังนี้ 
 

ประเมินพัฒนาการ 4 
ด้าน ผ่านกิจกรรมเสรี 

จำนวน
(766) 

ผ่าน
เกณฑ ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

รู้จักชื่นชมผลงาน 762 99.48 0.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.48 
(ยอดเยี่ยม) 

 
6 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้ รูจ้กัชืน่ชมผลงาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี 
         ทางปฐมวัยได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ไปในหน่วยการเร ียนรู ้ตามหน่วยต่างๆ ของทุก
ระดับชั้น เช่น หน่วยมารยาทไทย หน่วยน้ำใสไหล
เย็น หน่วยสิ่งมีชีวิต หน่วยวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น
และยังมีการส่งเสริมบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ (7 
habits) โดยเด็กเรียนรู้ตั้งแต่การเป็นคนคิดบวก คิด
แต่สิ ่งที่ดี มีจุดมุ่งหมายในใจ และรู้จักการทำสิ่งที่
สำคัญก่อน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีจิตสำนึกและ
ค่านิยมที ่ดี   โดยจากการที ่คร ูผ ู ้สอนได้ทำแบบ
ประเมินด้านการมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีของเด็ก 
พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 99.877  มีจิตสำนึกและ
ค่านิยมท่ีดี สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

จำนวน
คน(766) 

 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่น
เกณฑ ์

มาตรฐานที่5 765 99.87 0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 2.5.ร้อยละของเด็กมีความม่ันใจกล้าพูดและกล้า
แสดงออก  
      ทางปฐมวัยจัดกิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมร้อง
เพลงและกิจกรรมออกกำลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
แสดงความสามารถด้านการแสดง การร้องเพลงและ
ทักษะการเต้นตามศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนคีย์บอร์ด กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตาม

98.30 
(ยอดเยี่ยม) 

 
7 ทีม่าจากผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่5 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

หน่วยการเรียนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ซ่ึงเด็กสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามความสนใจ  และตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ  โดยจากการที่ครูผู้สอนได้ทำแบบ
ประเมินด้านการมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออกของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 98.308 
มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถ
แสดงผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

ระเมนิพัฒนาการ 4 
ด้านผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวและ

จังหวะ 

จำนวน
คนน(766) 

 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กล้า
แสดงออก 

753 98.30 1.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.6  ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน 
       ทางปฐมวัยมีการสอดแทรกการช่วยเหลือและ
แบ่งป ันเข ้าในการจ ัดกิจกรรมบุคล ิกภาพแห่ง
ความสำเร็จ (7 habits) ในหัวข้อเรื ่องการคิดแบบ
ชนะ-ชนะ และการผนึกพลังผสานความต่าง  จากนั้น
จะมีการจดบันทึกเข ้าไปในเล ่มเป ็นรายบุคคล  
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือและแบ่งปัน  กิจกรรมต่าง ๆ ภายในและ
ภายนอกห้องเร ียนตามความสมัครใจ มีการจด
บันทึกลงในเล่มจิตอาสาของแต่ละบุคคล  โดยจาก

99.22 
(ยอดเยี่ยม) 

 
8 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้กลา้แสดงออก 



31 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

การที่ครูผู้สอนได้ทำแบบประเมินด้านการช่วยเหลือ
แบ่งปันของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ  99.22 9

มีช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถแสดงผลการดำเนินงาน
ได้ดังนี ้
 

ประเมิน
พัฒนาการ 4 

ด้านผ่านกิจกรรม 

จำนวน
คน

(766) 
 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

760 99.22 0.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.7 ร ้อยละของเด ็กเคารพสิทธ ิร ู ้หน ้าหน ้าที่  
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
         ทางปฐมวัยจัดกิจกรรมให้เด ็กได้ปฏ ิบ ัติ
กิจวัตรประจำวัน ได้แก่การเข้าแถว การแปรงฟัน 
การพับที่นอน รวมถึงการใส่แมส การพกเจลล้างมือ
มาโรงเรียนและต้องวัดไข้ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องของแต่ละ
ห้อง โดยครูปฐมวัยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ควบคู่
ไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันระบาย
สีภาพ และกิจกรรมปั ้นดินน้ำมัน  รวมถึงมีการ
สอดแทรกในหน่วยการเรียนของแต่ละสัปดาห์  และ

99.35 
(ยอดเยี่ยม) 

 
9 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้ช่วยเหลือแบ่งปัน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

การเร ียนรู้ แบบโครงงาน (Project approach)      
โดยจากการที่ครูผู้สอนได้ทำแบบประเมินเด็กเคารพ
สิทธิรู้หน้าหน้าที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น สามารถ
แสดงผลการดำเนินงานร้อยละ 99.35 10สามารถ
แสดงผลการดำเนินการได้ดังนี้ 
 

ประเมินพัฒนาการ 
4 ด้านผ่านกิจกรรม

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

จำนวน
คน(766) 

 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

ความรับผิดชอบ 759 99.08 0.92 
การควบคุม

ตนเอง 
763 99.61 0.39 

เฉลี่ย 761 99.35 0.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.8.ร ้อยละของเด็กซื ่อสัตย์ส ุจริต มีค ุณธรรม 
จริยธรรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
        ทางปฐมวัยได้สอดแทรกความอดทน ความ
ซื่อสัตย์เข้าไปในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กร ู ้จ ักการอดทนรอคอย  สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้  รวมถึงมีการจัดทำโครงการ
เด ็กด ีมีความซ ื ่อส ัตย์  และโครงการคนด ีของ
ห ้องเร ียน เพ ื ่อส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมที่
เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัย โดยจากการที่ครูผู้สอน
ได้ทำแบบประเมินด้านการอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
10 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม หวัขอ้ความรบัผดิชอบ+การควบคมุตนเอง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สุจริตของเด็ก พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 99.87 11

อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงผลการ
ดำเนินงานได้ดังนี้ 
 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
จำนวน
คน(766) 

 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 5.1 765 99.87 0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี  
และการเคลื่อนไหว 
      ทางปฐมวัยจัดกิจกรรมโดยเน้นให้เด็กได้ปฏิบัติ
กิจกรรมจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านการร้อง
เพลง การเต้น การเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล 
กิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพให้เด็กมีใจ
ร ักในเส ียงดนตรี  และแสดงท่าทาง อารมณ์ได้
เหมาะสม  รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬา – กีฑาสีปฐมวัย 
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมาจากการเล่นกีฬาต่างๆ การ
ร้องเพลงเชียร์  โดยจากการที่ครูผู ้สอนได้ทำแบบ
ประเมินด้านการชื ่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื ่อนไหวของเด็ก พบว่า เด็ก
ปฐมวัยร้อย  98.1712 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื ่อนไหว สามารถแสดงผลการ
ดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

98.17 
(ยอดเยี่ยม) 

 
11 ทีม่าจากผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่5  หวัขอ้ย่อย 5.1 
12 ทีม่าการประเมินพฒันาการ 4 ดา้นผ่านการจดักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม ผ่านกิจกรรมรอ้งเพลงและท าท่าทางอย่างสรา้งสรรค์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ประเมิน
พัฒนาการ 4 

ด้านผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวและ

จังหวะ 

จำนวน
คน(766) 

 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้องเพลงและทำ
ท ่ า ท า ง อ ย ่ า ง
สร้างสรรค์ 

752 98.17 1.83 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม      เด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันมีวินัยในตนเอง  
           เด ็กปฐมว ัย โรงเร ียนอัสสัมชัญระยอง 
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบ ัต ิก ิจว ัตร
ประจำวัน โดยมีตารางกิจวัตรประจำวันที่กำหนดให้
ในห้องเรียน โดยเริ่มจากเด็กมาถึงโรงเรียนลงรถและ
เดินมาที ่แถวหรือห้องเรียน  เข้าห้องน้ำล้างมือ 
เคารพธงชาติ  ดื่มนม รับประทานอาหาร  แปรงฟัน 
ปูที่นอน พับและเก็บที่นอน เก็บของใช้เข้าที่ ด้วย
ตนเอง การเตรียมตัวสวดมนต์ ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งครู
ได้ทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเองตามตาราง
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 
99.7413% 

ประเมิน
พัฒนาการ 4 

ด้านผ่านกิจกรรม
เสร ี

จำนวนคน
(766) 

 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่น
เกณฑ ์

มีวินัย 764 99.74 0.26 
 

99.74 
(ยอดเยี่ยม) 

 
13 ทีม่า: ประเมินพฒันาการ 4 ดา้น กิจกรรมเสรี(มีวินยั) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2. ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง 
       โรงเรียนอัสสัมชัญระยองฝ่ายปฐมวัย มุ่งเน้น 
ส่งเสริมปลูกฝัง ให้เด็กมีระเบียบวินัย เริ่มจากให้เด็ก
มาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ ในขณะที่เด็กกำลังเดินเด็กต้องหยุดยืนนิ่ง
และเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติหรือสวดมนต์ เชคชื่อ
ทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียนและกลับบ้าน เดินแถวทุก
ครั้งเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน
พร้อมกัน  เข้าแถวทุกครั้งเมื่อจะส่งงาน เก็บของใช้
ส่วนตัวและส่วนรวมเข้าที่ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน 
เป็นต้นนอกจากนั้น  การจัดการจัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็กปฐมวัยในแต่ละวันแต่ละหน่วยการ
เรียนมีการสอดแทรกเรื่องของความประหยัดและ
ความพอเพียงเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีพื้นฐาน
ของความประหยัด พอเพียง จากเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัว 
เช ่น ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัดของใช้
ส ่วนตัว เช ่น การใช้  ยางลบ ด ินสอสมุดอย ่าง
ประหยัด  และยังปลูกฝังให้เด็กรับประทานอาหาร
ให้หมด อีกด้วย  นอกจากนี ้ย ังสอดแทรกความ
พอเพียงโดยการให้เด็กเรียนรู้แบบโครงงาน project 
approach เช่น โครงงานกระดาษ  โครงงานเรื่องผัก
แสนดี(ในเทอมที่ 1) โครงงานขวดน้ำรีไซเคิล ซึ่งครู
ได้ทำแบบประเมินเด็กมีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 99.8714 
 
 

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
14 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่6 ขอ้ 6.3  sheet 25 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

จำนวนคน
(766) 

 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6.3 765 99.87 0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 .ร ้ อยละของเด ็กม ีส ่ วนร ่วมด ูแลร ักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน    
        เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการดูแลอนุร ักษ์
สิ ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนอาทิเช่น การ
เรียนการสอน ภายในห้องเรียน ครูปลูกฝังให้เด็ก
ดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน ทิ้งขยะให้
ลงถังแยกขยะที่ทิ้งและขยะที่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ออกจากกัน เป็นต้น  ส่วนภายนอกห้องเรียน 
จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ทำร่วมกันคือการ
ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนใกล้
อาคารอนุบาล โดยการให้เด็กช่วยกันเก็บใบไม้ และ 
กิ่งไม้ ไปใส่ถังขยะให้ถูกที่ เป็นประจำ  โดยการจัด 
กิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมซึ ่งครูทำ
แบบประเมินเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ  99.87% 
 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

จำนวน
คน(766) 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 7.1 
(สิ่งมีชีวิต) 

765 99.87 0.13 

มาตรฐานที่ 7.1 
(ภาษาพาเพลิน) 

765 99.87 0.13 

ค่าเฉลี่ย 765 99.8715 0.13 

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
15 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่7 (7.1 sheet 20 และ sheet 29) 



37 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

จำนวนคน
(766) 

 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 7.2 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

765 99.87 0.13 

มาตรฐานที่7.2 
(คณิตศาสตร์) 

765 99.87 0.13 

ค่าเฉลี่ย 765 99.8716 0.13  

 3.4.ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ ้มการทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่  
 
         ทางปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็น
เด็กดีมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย โดยเริ่มจากตอน
เช้าไหว้ผู้ปกครองก่อนลงจากรถ ไหว้คุณครูก่อนเดิน
เข้าอาคารเรียน ให้เด็กไหว้พร้อมกันทุกเช้าหลัง
กิจกรรมออกกำลังกาย และก่อนเดินขึ้นห้อง ส่งเสริม
ให้เด็กรู้จักขอบคุณผู้ใหญ่เมื่อได้รับของหรือได้รับ
การช่วยเหลือ ร ู ้จ ักขอบใจเพื ่อนเมื ่อได้ร ับการ
ช่วยเหลือหรือแบ่งปันจากเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กมี
สัมมาคารวะเมื่อผ่านผู้ใหญ่โดยการเดินก้มหลังหรือ
เดินเข่า เป็นต้น สังเกตการเป็นเด็กดีมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการคนดีของห้องเรียน 
หน่วยการเรียนรู้วันพ่อแห่งชาติ  และ หน่วยการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งครูได้ทำแบบประเมิน
เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ  99.87 % 
 

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
16 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่7 (7.2 sheet 22 และ sheet 32) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 3.5 ร ้อยละของเด ็กยอมรับหร ือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ภาษา ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื ้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  เพศ (หญิง ชาย) 
 
        ทางปฐมว ัย ส ่งเสร ิมให ้เด ็กเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งในห้องเรียนจะมีเด็กที่มี
ความต่างกันทางศาสนา ครอบครัว พ้ืนฐานความคิด 
ครูได้อธิบายถึงความแตกต่างเรื ่องของการดำเนิน
ชีวิตประจำวันบางเรื ่องให้เด็กในห้องเรียนได้รับรู้  
เช่น การรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละเชื้อชาติ การแสดงความเคารพแต่ละศาสนาที่
ตนเองนับถือ ให้เด็กทำความเข้าใจและสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ ครูประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม และได้นำ 7 Habit ในหัวข้อ ผนึกพลังผสาน
ความต่าง มาใช้ในการทำจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กทำ
กับเพื่อนทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งยังมีการบูร
ณาการในการเรียนการสอนเรื่อง ศาสนาน่ารู้ เพ่ือให้
เด็กนักเรียนได้มีความรู้เกี ่ยวกับการนับถือศาสนา
ต่างๆ   ซึ ่งครูได้ทำแบบประเมินเด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีการบูรณา
การในการเร ียนการสอนหน่วยการเรียนรู ้ เร ื ่อง 
กลางวันกลางคืน  และ หน่วยการเรียนรู้เรื่องสี เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พื ้นฐานครอบครัว เชื ้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  99.87 % 
 

ประเมนิคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค ์ จำนวนคน

(766) 
 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 7.2 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

765 99.87 0.13 

มาตรฐานที่7.2 
(คณิตศาสตร์) 

765 99.87 0.13 

ค่าเฉลี่ย 765 99.8717 0.13  

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
17 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่8 (8.1 sheet 23 และ sheet 33) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
เด็กเล่น ทำกิจกรรม และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้  
แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
        ทางปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยกิจกรรมนั้นๆ จะเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเสมอ เช่น การ
ทำงานกลุ่มทั้งงานประดิษฐ์และใบงาน การเรียนรู้
ผ่านการเล่น มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ 
มุมวิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ มุมหนังสือ เป็นต้น 
ซึ่งครูได้ทำแบบประเมิน เด็กเล่น และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง คิดเป็นร้อยละ  99.48 18% 
 
ประเมินพัฒนาการ 4 
ด้านผ่านกิจกรรมเสรี 

จำนวน
คน(766) 

 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

เล่นร่วมกับผู้อ่ืน 762 99.48 0.52  

99.48 
(ยอดเยี่ยม) 

4.  ม ีพ ัฒนาการด ้านสต ิป ัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื ้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 
         เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่า
เรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ  
       ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และ
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา
เกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง
และเข้าใจนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเด็กให้รู้จักการ
โต้ตอบและเล่าเรื่อง จากการประเมินกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ซึ่งเด็กสามารถบอกชื่อนามสกุลและ
อายุของตนเองได้  บอกเสียงและคู่เสียงได้ 4 เสียง 
เด็กสามารถบอกรสที่ชิมกลิ่นที่ดมได้  และ สามารถ
บอกความสัมพันธ์และลักษณะของสิ ่งต ่างๆ 4 
ประเภท อีก ทั้งยังสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า
เร ื ่องราว ต่างๆได้ ซ ึ ่ง จากการทำการประเมิน

88.38 
(ดีเลิศ) 

 
18 ทีม่า:การประเมินพฒันาการ 4 ดา้น ผ่านกิจกรรมเสรี(เล่นร่วมกบัผูอ้ืน่) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

และจินตนาการ เช ่น งานศิลปะ 
การเคล ื ่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช ่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื ่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 
 
 
 

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านพบว่ามีผลการดำเนินการที่ร้อย
ละ  88.3819 % 
 

ประเมินพัฒนาการ 
4 กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

จำนว
นคน
(766) 

 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

สนทนาโต ้ตอบ
เล่าเรื่องราว 

677 88.38 11.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ 
         ท า งปฐมว ั ย จ ั ด ก ิ จ ก ร รมกา รทดลอง
วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้แบบโครงงานมีโครงงาน
หลากหลายที่ให้เด็กได้รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบ
ในสิ ่งที ่ตนสนใจมีกิจกรรม walk rallyที ่แบ่งการ
เรียนรู ้ไปตามฐานต่างๆเด็กจะได้เรียนรู ้และหา
คำตอบอย่างสนุกสนานเพื่อส่งเสริมเด็กในด้านการ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจหรือสงสัยจากการที่
ครูผู้สอนได้ทำแบบประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับ
เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยพบว่า

99.35 
(ยอดเยี่ยม) 

 
19 ทีม่า:การประเมินพฒันาการ 4 ดา้น ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์(สนทนาโตต้อบเล่าเรือ่งราว) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 

เด็กร้อยละ  99.3520   สามารถตั ้งคำถามในสิ ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบได้ 
 

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

จำนวน
คน

(766) 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 12.2  761 99.35 0.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.3 ร ้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร ื ่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
      ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ภาษาไทย กิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมเล่านิทาน
ยามเช้าทุกวันพุธและมีโครงการ conversation 
สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
ด้านการพูด  การฟัง การอ่าน และการเขียนจากที่
ครูผู ้สอนได้ทำการประเมินพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน 
เกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องพบว่าเด็ก
ร้อยละ  88.3821  สามารถอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 

88.38 
(ดีเลิศ) 

 
20 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่12.2  

21 ทีม่า:การประเมินพฒันาการ 4 ดา้น ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์(สนทนาโตต้อบเล่าเรือ่งราว) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ประเมิน
พัฒนาการ 4ด้าน 

จำนวนคน
(766) 

 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

สนทนาโต ้ตอบ
เล่าเรื่องราว  

677 88.38 11.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4.4.  ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเช ิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ว ิทยาศาสตร์  การค ิดแก ้ป ัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
        ฝ่ายปฐมวัยทำการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์  
กิจกรรมเล่นตามมุมเสรี โครงการวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยและกิจกรรมโครงงานที ่เน้น
กระบวนการคิด การตั้งคำถามเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง
และคิดแก้ปัญหาตัดสินใจเพื่อให้เด็กมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเรื ่องง่ายๆโดยมีการจัดกิจกรรม 
walk rallyซึ่งจะประกอบด้วยกัน 7 ฐาน โดยฐานที่
เน้นกระบวนการคิด ได้แก่ ฐานไอที (Robot) , ฐาน
วิทยาศาสตร์,เกมการศึกษา 1 และเกมการศึกษา 2 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ให้เด็กได้
ต่อจิ๊กซอตัวต่อไม้รูปภาพ โดยครูจะทำการตั้งจิ๊กซอ
ตัวต่อไม้ให้เด็ก หลังจากนั ้นจะให้เด็กได้ใช้เวลา
สังเกตจิ๊กซอตัวต่อไม้รูปภาพก่อน ขั้นตอนต่อมา ครู
บอกให้เด็กทะลายตัวต่อจิ๊กซอไม้และให้เด็กทำการ
ต่อให้เหมือนเดิมซึ่งจากกิจกรรมนี้เด็กจะได้ทักษะใน
การสังเกต การคิดรวบยอด การตัดสินใจร่วมกัน   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Bee-BOT(ผึ้งหุ่นยนต์)  โดย
ครูได้ทำการแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น5-6 คนและมอบ
แผ่นกระดานตัวเลข หรือ แผ่นกระดานรูปภาชนะ

99.35 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

(ลายการ์ตูน) ให้แก่เด็ก เพ่ือให้เด็กได้รู้จักวางแผนใน
การควบคุม Bee-BOT(ผึ้งหุ่นยนต์)  ให้ไปในทิศทาง
ท ี ่ เด ็กๆได ้ทำการต ัดส ินใจร ่วมก ันเพ ื ่ อ ไปถึ ง
จุดมุ่งหมายที่กำหนดโดยกิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กได้
ร ู ้จ ักการสังเกต การกะระยะ และการคาดคะเน 
(วิทยาการคำนวณ)  
กิจกรรมที่3 รถบังคับแม่เหล็กโดยเด็กจะได้เรียน
ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็ก ว่า ถ้าขั่วเหมือนกันจะผลัก
กัน ขั่วต่างกันจะดูดกัน หลังจากเรียนทฤษฎีครูจะ
มอบหมายแม่เหล ็กและรถบังคับให้เด ็กโดยใช้
แม่เหล็กในการบังคับ ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว จะทำ
ให ้ เด ็กได ้ร ู ้ จ ักการค ิดทางว ิทยาศาสตร ์  และ 
คณิตศาสตร์  รวมทั้งแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
เ ร ื ่ อ ง ง ่ ายๆ ได้   ซ ึ ่ ง จ ากการประ เม ิ น เ ด ็ ก มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินในเร ื ่องง ่ายๆได้    มีผลการ
ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 99.3522 
 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

จำนวน
คน(766) 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 10.1 
(สิ่งไม่มีชีวิต) 

762 99.48 0.52 

มาตรฐานที่10.1 
(GOOD FOOD) 

760 99.22 0.78 

เฉลี่ย 761 99.35 0.65 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 ทีม่า : การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มาตรฐานที ่10.1(sheet 21+sheet30)/2 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทางการเล่นอิสระ  
           เด็กปฐมวัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจ ินตนาการจากการทำก ิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ 
พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กจะได้พัฒนาร่างกายใน
ส่วนหลัก ๆ คือ การทำงานประสานสัมพันธ์ระหวา่ง
มือกับตา กล้ามเนื ้อมัดเล็ก พัฒนาการทางด้าน
อารมณ ์คือการได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม 
พัฒนาการทางด้านสังคม คือ เด็กได้ทำงานร่วมกับ
ผู้อื ่น รู ้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื ่นและ
เรียนรู้การแบ่งปัน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา คือ 
การเรียนรู้เกี ่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ รูปทรง ความ
กว้าง ความยาว ความสูง ขนาด (เล็ก-ใหญ่) พื้นผิว 
(เรียบ-ขรุขระ-หยาบ) นอกจากนั้นเด็กยังสามารถ
เคลื่อนไหวท่าทางเช่น การออกท่าทางในตอนเช้า  
การเต้น รวมทั้งกิจกรรมการปั้น เป็นกิจกรรมที่ใช้
วัตถุที่เป็นดินน้ำมัน แป้งโด โดยคลึงให้เป็นเส้น ปั้น
เป็นแผ่น ปั ้นเป็นก้อนกลมหรือสี ่เหลี่ยม ปั ้นตาม
เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ สิ่งของ ตามเรื่องเล่าจาก
นิทานปั้นตามจินตนาการ  การฉีก ตัด ปะ กระดาษ
เป็นกิจกรรมที่นำกระดาษต่าง ๆ มาฉีก ตัดและ ปะ
ติดลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพต่าง ๆเด็กปฐมวัย
สามารถสร้างสรรค์ตามความคิดและจินตนาการจาก
การทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รวมถึงการขึ้นเวที
ในกิจกรรมยามเช้าได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายทำ
ท่าทางต ่างๆซ ึ ่ งจากแบบสร ุปผลการประเมิน
คุณลักษณะที ่พึงประสงค์(ขั ้นที่2)พบว่ามีผลการ
ดำเนินการร้อยละ  99.8723 
 

99.87 
(ยอดเยี่ยม) 

 
23 แบบสรุปผลการประเมินคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์(ขัน้ที2่)มาตรฐานที1่1 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 

แบบสรุปผลการ
ประเมิน

คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค(์ขั้นท่ี2) 

จำนวน
คน

(766) 
 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

มาตรฐานท่ี 11 765 99.87 0.13  
 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื ่อเทคโนโลยี เช่น แว่น

ขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  

          โดยฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมจัดซื ้อและ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการ
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้ให้เด็กได้ใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย โดยในปี 2563 ฝ่าย
ปฐมวัยได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีดังนี้ ติดตั้งจอ LED 
ขนาด 5X3 เมตรไว้บริเวณหน้าเวทีเพื่อให้เด็กได้ใช้
ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำหรับในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย  โดยการใช้ Bee – Bot(หุ่นยนต์ผึ้ง) ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื ่อให้เด็กๆได้รู ้จักการ
สังเกต การกะระยะ และการคาดคะเน (วิทยาการ
คานวณ)  และ การใช้ Robot (พี่อัลฟ่า) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ  รวมทั้งเด็ก ๆ ยังได้ใช้สื่อเทคโนโลยีอื่นๆ
อาทิเช่น แว่นขยาย ,แม่เหล็ก มีการใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ ่งในแต่ละ
ห้องเรียนจะมีทีวี ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
โดยครูสามารถใช้สื ่อในการเรียนการสอนได้อย่าง
สะดวก ซ ึ ่ งจะส ่ งผลทำให ้ เ ด ็ ก ได ้ ส ั มผ ั ส กับ
ประสบการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
สำหรับผลการประเมินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับ

96.65 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

เด็กปฐมวัย(ประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ) มีผล
การดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 99.87  24 

แบบสรุปผลการ
ประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

จำนวน
คน(766) 

 

 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

กิจกรรม
โครงงาน

วิทยาศาสตร์  

765 99.87 0.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 การประเมินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรบัเด็กปฐมวยั(ประเมินวตัถปุระสงค์ของโครงการ) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ 
(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active 
learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ์ 
    

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ 
(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

    

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัย 

    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและ ให ้ บ ร ิ ก า รสื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื ่อการ
เรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

    

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 
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           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลสำเร็จ 
(ข้อ) 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏบิัต ิ

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตาม
แผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  
  

7 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้   - - 
 7.1-7.5     
  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                           จำนวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเย่ียม 

      
  หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนขอ้ท่ีปฏิบติัในแต่ละประเด็นพจิารณา 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี

ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด   

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม
พ ัฒนาการท ั ้ ง  4 ด ้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
    สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักส ูตร
การศ ึกษาปฐมว ัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้
ผ ่านการเล่นและการลง
ม ือปฏ ิบ ัต ิ  ตอบสนอง
ความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและ
กล ุ ่ ม เป ้ าหมายเฉพาะ 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1.1.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

        ในทุกปีการศึกษา  ก่อนที่จะเปิดภาค
การศึกษาใหม่ ได้มีการประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น  เมื่อเปิดภาคการศึกษา  
คุณครูทุกท่านนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัย  เมื่อเสร็จจากการจัดประสบการณ์  มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  แต่ในระหว่าง
ภาคเรียน  หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์สำคัญ  
คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความ
เหมาะสม  เช่น  ในช่วง covid – 19  ฝ่ายปฐมวัยได้
ปรับรูปแบบในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นการ
จัดประสบการณ์แบบออนไลน์และปรับหน่วยการเรียนรู้
เป็นเรื่อง  covid - 19   เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 1.2.  ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมไม่เร่งรัดวิชาการ  
         ฝ่ายปฐมวัยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมเหมาะสมตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน  คือ ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา  ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียศาสตร์  เช่น  ดนตรี  
ว่ายน้ำ  ศิลปะ  โยคะ เป็นต้น  โดยในช่วงเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียนเด็กทุกคนจะได้ทำกิจกรรมหน้าเวทีที่ส่งเสริม
ให้เด็กทุกคนกล้าแสดงออก  ซึ่งกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก
นั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันตามตามตารางกิจกรรมที่
กำหนดดังนี้   

วันจันทร์   กิจกรรมอบรม 
วันอังคาร  กิจกรรมเกมคณติศาสตร์สลับกับเกมภาษาไทย 

       วันพุธ      กิจกรรมร้องเพลงสลับกับกิจกรรมเล่านิทาน 
       วันพฤหัสบดี  กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์สลับกับ  ภาษาจีน 

ยอดเยี่ยม 
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      วันศุกร์    กิจกรรมบำเพญ็ประโยชนส์สับกับกิจกรรมออก 
                  กำลังกาย 
       ในระหว่างวัน เด็กๆได้ทำกิจกรรมประจำวัน  ซึ่งมี
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  โดยกิจกรรม
ในห้องเรียนนั้นก็แตกต่างกันออกไป  มีทั้งกิจกรรมที่ครู
ประจำชั้นจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรม
ที่ครูพิเศษจัดให้ตามกำหนดการสอน 

 1.3. ออกแบบจัดประสบการณที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น  และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
            ฝ่ายปฐมวัยเน้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  โดยจัดให้เด็ก
ได้เรียนรู้แบบโครงงาน  ภาคเรียนละ 3 สัปดาห์  โดย
การจัดประสบการณ์แบบโครงงานนั้น  เน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติ  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวัน  
มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเด็ก  ซึ่งวิทยากรที่เชิญ
มาให้ความรู้กับเด็กนั้น  มีทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็ก
และวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความรู้ความชำนาญด้าน
ต่างๆ  ซึ่งอาศัยอยู่ทั้งในชุมชนจังหวัดระยองและ
ภายนอกจังหวัดระยอง 

ยอดเยี่ยม 

 1.4. ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
และท้องถิ่น  
         ฝ่ายปฐมวัยได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติโดยเน้น
ให้เด็กได้เร ียนรู ้ด้วยการปฏิบัติจริงทั ้งในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน(Active learning)   โดยเน้นกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project approach )  
ภาคเรียนละ 3 สัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.48   การ
จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  เป็นต้น  และจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ให้กับเด็กทุก
คน  ตามตารางกิจกรรมประจำวัน โดยในทุกๆกิจกรรม
วันสำคัญหรือกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษต่างๆ   เด็กๆที่
มีความสามารถและความถนัดด้านต่างๆ  จะได้แสดง
ความสามารถของตนเองให้บุคคลอื่นได้เห็น   
 

ยอดเยี่ยม 
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 1.5. มีการประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง    
ในทุกภาคเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การ

นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย   โดยแบ่งการนิเทศการใช้หลักสูตรออกเป็นภาค
เรียนละ 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ครูกับเพื่อนครู  ครั้งที่ 2 ครูกับ
หัวหน้าระดับ  ครั้งที่ 3 ครูกับหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
และในปีการศึกษา 2563 นี้  ได้มีการนิเทศภายนอกจาก
คณะครูในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรีบล  เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย   เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้ไป
พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์   นอกจากนี้เมื่อสิ้น
ปีการศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน มาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในปีต่อไป 
 

ยอดเยี่ยม 

2. จัดครูให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 
       สถานศึกษาจัดครู
ให ้เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอนหรือจัด
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
ห ร ื อ ผ ่ า น ก า ร อ บ ร ม
การศึกษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน 
 

2.1  จัดครูครบชั้นเรียน 
        ทางปฐมวัยจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนมีครู
ทั้งหมด 46 คน ซึ่งมีครูที่จบตรงตามวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยจำนวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 มี
ครูที่ไม่ได้จบปฐมวัยแต่มีประสบการณ์ในการสอน
มากกว่า10ปีจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ
มีครูชาวต่างชาติจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57โดย
จัดให้มีครูผู้สอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและชั้นเรียน 
โดยจัดครูผู้สอนให้มีความเพียงพอกับจำนวนกับจำนวน
ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนอย่างเหมาะสมดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน 
1 ครูประจำชั้นอนุบาล  1  7 คน 
2 ครูประจำชั้นอนุบาล  2  7 คน 

3 ครูประจำชั้นอนุบาล  3  7 คน 
4 ครูคู่ชั้นอนุบาล        1  1 คน 
5 ครูพิเศษ  15 คน 
6 ครูชาวต่างชาติ  9 คน 
              รวมครูทั้งหมด 46 คน 

ยอดเยี่ยม 
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    นอกจากนี้ยังมีพ่ีเลี้ยง เป็นผู้ช่วยในการจัด
ประสบการณ์สำหรับนักเรียนจำนวน 10 คน แบ่งเป็นพ่ี
เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารและดูแลทั่วไป ดังนี้ 
 

ลำดับ รายการ จำนวน 
1 พ่ีเลี้ยงอนุบาล   1 7 คน 

2 พ่ีเลี้ยงอนุบาล   2 1 คน 

3 พ่ีเลี้ยงอนุบาล   3 1 คน 

4 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารและ
ดูแลทั่วไป 

1 คน 

              รวมทั้งหมด    10  คน   
 

 2.2 จ ัดคร ูให ้ม ีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 
            ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยจัดครูให้เหมาะสมกับ
ภารกิจการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ฝ่ายปฐมวัยได้ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  โดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 39 (2) 
ดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญระยองที่   
3 /2563เรื ่อง แต่งตั ้งครูผ ู ้สอน และครูพี ้ เล ี ้ยง  ปี
การศึกษา 2563 )เพื่อให้ครูได้มีการปฏิบัติการสอนได้
อย่างเต็มความสามารถเพื่อจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ใหก้บัเดก็ 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

2.3 ครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 
          ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการจัดอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ครูมีความชำนาญใน
การสอนเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการพัฒนา
ตนเองในปีการศึกษา 2563 ออกเป็น 2 ด้านคือ 

ยอดเยี่ยม 
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➢ ด้านวิชาชีพ โดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมด้าน
วิชาชีพเพ่ือนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

➢ ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยมีีการพัฒนาครู
เรื่อง การใช้โปรแกรม Zoom เพ่ือนำไปใช้ในการ
ออกแบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom เพ่ือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับเด็ก
ซึ่งการอบรมนั้นแบ่งออกเป็นทั้งการอบรมภายนอก
สถานศึกษาและภายในสถานศึกษา และครูทุกคนมี
การบันทึกการพัฒนาตนเองในเล่ม Smart teacher  
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วม
การประกวดครูดีเด่นเอกชนทุกปี  สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับครูและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
แผนงานพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563 

 
วัน/เดือน /ป ี หัวข้ออบรม 

27 เมษายน  2563 อบรมการใช้เทคโนโลย ี
-การใช้โปรแกรม Zoom 
-การสร้างงานในช้ันเรียน 

19 มิถุนายน 2563 สัมมนาเปิดภาคเรียน 
“แพลตฟอร์มการเรยีนรู้
สำหรับการจัดการศึกษา 
New Normal 

3,10 ตุลาคม 2563 หลักสตูรและการออกแบบ
การเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย   
        ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีครูที่จบตรงเอกปฐมวัย
และไม่ตรงเอกปฐมวัยแต่ใช้ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนมานานเกิน 5 ปี และนอกจากนี้ทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้ครูมีความรู้และ
ความชำนาญในการสอนเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องทุกปี 
สำหรับครูที่ไม่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
  
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
         ครูปฐมวัยเป็นผู้ที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
เด็กโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา  
 

ยอดเยี่ยม 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช ี ่ยวชาญด ้านการจัด
ประสบการณ ์
       พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ
บ ุ คลากร ให ้ ม ี ค ว ามรู้
ค ว ามสามารถ ในกา ร
วิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ใช้ประสบการณ์สำคัญใน
การออกแบบ การจั ด
กิจกรรม มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
เ ป ็ น ร า ย บ ุ ค ค ล  มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

3.1 ม ีการพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรให ้ม ีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 
          ทางปฐมวัยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยเชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การจัดทำหลักสูตรมาให้ความรู้
และร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยร่วมกัน
กับครูปฐมวัยทุกคน นอกจากนี้ยังส่งครูปฐมวัยเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี ่ยว การออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับนโยบาย ทิศทางการจัด
การศึกษา และองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  
( อ.1 – 3) ซึ ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศ ึกษาจ ั งหว ัดระยอง  ร ่ วมก ับ  สำน ักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ยอดเยี่ยม 

 3.2 ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์ และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
และความ ชำนาญในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย โดยมีการจัดอบรม และส่งครูเข้าร่วมการอบรม
ภายนอก เช่น การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ระดับปฐมวัย , การจัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์  และการจัดทำสื่อการ
สอนแบบออนไลน์เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน 
และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 1.3 ส ่งเสร ิมคร ู ใช ้ประสบการณ ์สำค ัญในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรม  จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
 
          ครูปฐมวัย  ใช้ประสบการณ์สำคญัในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมให้กับเด็ก   เพื่อส่งเสรมิให้เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจริง  ผ่านการจัดประสบการณ์แบบบรูณาการ 
เทคโนโลยีระดับปฐมวยั และหลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บรูณาการSTEM เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ สังคม และ
สติปัญญา นอกจากน้ียังมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม  พร้อมทั้งแจ้งผลใหผู้้ปกครองได้รับทราบ  
ทางโรงเรียนจดัให้มีการอบรมครู  ที่จะประเมินเด็กเป็น
รายบุคคลในการประเมินพัฒนาการ 4 ด้านและ ประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทาง
ในการประเมินนักเรยีนเป็นรายบคุคล และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับแนวทางการประเมนินักเรียนเป็นรายบุคคล 
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 3.4  ส ่งเสร ิมให้คร ูม ีปฏ ิส ัมพันธ ์ท ี ่ด ีก ับเด ็กและ
ครอบครัว 
        ในด้านของความสัมพันธ์ชุมชน มีการจัดกิจกรรม
ที ่ส ่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างผู ้ปกครองและครู  
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว เช่น 
การจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนเป็นแบบ 
online เป็นไปตามสถานการณ์ของโรงระบาดโควิด 19   
เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการจัด
การศึกษาให้กับ เด็กปฐมวัย  กิจกรรมสารรักจากใจเพ่ือ
ส ่งข ้อม ูล ข ่าวสาร แนวทางการเล ี ้ยงด ู เด ็กให ้กับ
ผู้ปกครอง พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้เด็กและ ผู้ปกครองได้
ทำร่วมกัน เพื่อส่งคำตอบเข้าชิงรางวัล นอกจากนี้ยังมี
การเชิญ ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนที่มีความรู้เฉพาะ
ทางมาเป็นวิทยากร ให้กับเด็ก นอกจากนั้นยังมีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(Project approach )และได้
เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้ในการดูแลสุขภาพ อนามัย
ของเด็ก เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 3.5.ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกันในเชิงวิชาการระหว่างครูผู้สอน เพ่ือนครู 
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลและ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโดยมี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการจัดประสบการณ์การสอน ทำให้เกิดการ
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ระหว่างกัน เพื ่อสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน มาพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 

4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื ่อเพื ่อการเรียนรู ้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
       ส ถ า น ศ ึ ก ษ า จั ด
สภาพแวดล ้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มี
ม ุ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
หลากหลาย ม ีส ื ่ อการ
เร ียนร ู ้  เช ่น  ของเล่น 
หน ังส ือน ิทาน ส ื ่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็ก
ม ุด ลอด ป ีนป ่าย สื่ อ
เทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบ
เสาะหา ความรู้ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัย     
             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เห็นถึง
ความสำคัญของจัดการสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ให้มีความปลอดภัย ดังนี้ 
➢ สภาพห้องเรียนมีความปลอดภัย มีโครงสร้างที่

แข็งแรงอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
➢ สิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนมีความปลอดภัย 

มีการลงทะเบียนทรัพย์สินภายในห้องเรียนและมี
การตรวจสอบคุณภาพในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 
หากมีการชำรุด มีการบริการแจ้งซ่อมและมี
เจ้าหน้าที่มาซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

ของเล่น ภายในห้องเรียน มีจำนวนเพียงพอสามารถเล่น
เป็นรายบุคคลในช่วงสถานการณ์โควิด 19  เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก  มีการทำความสะอาดอย่างสมำ่เสมอ 
ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานและจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการของเด็กปฐมวัย  

ยอดเยี่ยม 
 

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัย  
        ทางปฐมวัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม   มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย  มี
โครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสมกับการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายให้เด็กได้ มุด ลอด ปีน ป่าย ตามศักยภาพของ
เด็ก โดยมีการทำความสะอาด  และมีข้อตกลงในการเข้า
ใช้สนามเด็กเล่นตามสถานการณ์โควิด 19  และในปี
การศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัยได้มีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ 
จอ LED ขนาด 5x3 เมตร บริเวณบนเวทีเพ่ือให้เด็กได้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เรียนรู้กิจกรรมหน้าเสาธง โดยเด็กๆได้เรียนรู้ตามความ
สนใจ 
 

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ     
      ทางปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยภายในห้องเรียนมีการจัด
มุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้แก่ มุม
หนังสือ มุมศิลปะ มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อกและมุม
วิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ โดยเด็กๆสามารถเลือกเล่น
ตามความสมัครใจ ซึ่งครูจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 
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 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น  หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด  ปีนป่าย  
สื่อเทคโนโลยีสืบเสาะหาความรู้ฝ่ายปฐมวัยมีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่นของเล่น หนังสือ
นิทาน  สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการเล่น ช่วง
สถานะการ์โควิด 19 นักเรียนจะมีสื่อการเรียนรู้ครูทำ
เป็นคลิปให้นักเรียนได้เรียนรู้ สำหรับมุมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแบ่งออกเป็น 5 มุมประสบการณ์คือ  
➢ มุมหนังสือ 
➢ มุมศิลปะ 
➢ มุมบทบาทสมมุติ 
➢ มุมบล็อก 
➢ มุมวิทยาศาสตร์/มุมธรรมชาติ 

       นอกจากนี้ฝ่ายปฐมวัยมีของเล่นบริการให้กับเด็ก
ปฐมวัยบริเวณลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกับเพ่ือนๆในช่วงเวลาก่อนเข้า
เรียนมีการจัดซื้อและเลือกสรรค์ของเล่นที่มีคุณภาพ  
เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดให้กับเด็กระดับชั้นอนุบาล  2-3 ทุก
คน   โดยการนั่งเว้นระยะห่าง ได้เข้าทำกิจกรรมสัปดาห์
ละ 1 คาบ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก  
          โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ฝ่ายปฐมวัย มีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการจัดซื้อและซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ตามความต้องการของครูโดย
ในทุกปีการศึกษาจะมีการสำรวจความต้องการใช้
อุปกรณ์ของครูและจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ
ของครูตลอดปีการศึกษาเพ่ือนำมาพัฒนาในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก เพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีโครงการกิจกรรมการจัดซื้อและซ่อม
บำรุงอุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยีนอกจากนั้นยังมีห้อง
คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
กับคุณครูเพ่ือใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับ
เด็ก อีกท้ังยังมีห้องวิทยาศาสตร์  เพื่อบริการให้กับครู
และเด็ก ปฐมวัยในการศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และยืมสื่ออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการทดลอง และมีการ
ให้บริการห้องสมุดปฐมวัย เพื่อบริการให้ครูและเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือบริการให้ครูและเด็กปฐมวัยในการสืบค้น
ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กต่อไป 
 

ยอดเยี่ยม 

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื ่อการ
เรียนรู้ 
      เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สถานศึกษา
อำนวยความสะดวก และ
ให้บริการสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศว ัสด ุ  และ
อุปกรณ์ เพื ่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครู 
 
 

5.1 อำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ  อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
          โรงเร ียนได ้ศ ึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเร ียนอัสสัมชัญ
ระยอง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562-2564)  ทางโรงเรียน
ได ้จ ัดระบบการจ ัดหา  การพัฒนาและการบร ิการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
         ทางฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จึงได้
มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ที ่ทันสมัยที ่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาและสนับสนุนการจัดประสบการณ์และ

ยอดเยี่ยม 
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พัฒนาครู  และการบริการซ่อมบำรุงอุปรกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนงานโครงการให้
ตอบสนองการใช้งาน  ดังนี้ โครงการจัดซื ้อและซ่อม
บำรุง อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยีซึ่งผลรวมการประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
        ทางปฐมวัยมีกิจกรรมการสร้างสื่อและนวัตกรรม
เพื ่อสนับสนุนให้ครูผู ้สอนจัดทำสื ่อการเรียนรู ้ และ
นำไปใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้   
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีห้องวิทยาศาสตร์  เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้กับเด็กปฐมวัย  ในด้านการศึกษาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และยืมสื ่ออุปกรณ์  เพื ่อใช้ในการ
ทดลองและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
และมีบริการห้องสมุดปฐมวัย  เพื่อให้บริการกับครูและ
เด็กปฐมวัยสำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้  
และนอกจากนี ้ย ังม ีการประเมินการสร ้างสื ่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย
ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินการสร้างสื่อและใช้สื่อ 

ลำดับ
ท่ี รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1 สื่อมีความน่าสนใจเหมาะสมกับเด็ก 4.58 91.60 

2 
ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลายในรูปแบบใหม ่

4.36 87.20 

3 เด็กมีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 4.66 93.20 

4 สื่อความสะดวกในการใช ้ 4.78 95.60 
5 ครูนำสื่อมาใช้พัฒนาเด็ก 4.66 93.20 

รวม 
  

4.61 92.16 
 

ยอดเยี่ยม 

 1.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
       ทางปฐมวัยมีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์  โดยมีโครงการนิเทศการสอนจากการจัด
กิจกรรมนิเทศบรรยากาศห้องเรียนและนิเทศโครงงาน  

ยอดเยี่ยม 
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คิดเป็นร้อยละ100  นอกจากนี้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครองที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ในด้านสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย   
สรุปผลการนิเทศการสอนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่  2 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ 

   ทางปฐมวัยได้นำผลการนิเทศการใช้สื่อ 
มาพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
การแลกเปลี ่ยนเรียนร ู ้ระหว ่างครูปฐมวัยในแต่ละ
ระดับชั้น และ เข้าร่วมประกวดครูดีเด่นจังหวัดระยอง 
และได้รับผลรางวัล ดังต่อไปนี้ 

1. นางละอองดาว  รักบุญ   เหรียญทอง 
2. นางมาลีรัตน์    ชูวังวัด   เหรียญเงิน 
3. นางสาววิไลวรรณ  ศิลาชัย   เหรียญเงิน 

ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
        ส ถ า น ศ ึ ก ษ า
ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาที ่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ก ำ ห น ด 
จ ั ด ท ำ แ ผ น พ ั ฒ น า
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาที่สอดรับกับ

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
           โรงเร ียนอ ัสส ัมช ัญระยองม ีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา และมาตรฐานของ
มูลน ิธ ิ เซนต ์คาเบร ียล ท ี ่สอดคล้องกับ มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ซึ ่งเปิด โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพในทุก
ภาค ส่วน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลงานของ
ตนเอง โดยเปิดโอกาส ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและมาตรฐานของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการ
ต า ม แ ผ น  ม ี ก า ร
ประเมินผลและตรวจสอบ
ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  โ ด ย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ ่ายมีส ่วนร ่วมและ
จ ัดส ่ งรายงานผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น  ต น เ อ ง ใ ห้
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ที่อัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนดได้แก่   
➢ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลงานของ

ตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด ็ก เร ียนร ู ้ผ ่าน
กระบวนการคิด ได ้ลงมือปฏิบ ัต ิจร ิง  ด ้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ
เข้าร่วมกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

➢ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มที่
เน ้นการพัฒนาเด ็กเป ็นสำคัญ โดยกำหนด
เป้าหมายของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ให้
คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

        นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีกระบวนการ
ดำเนินการและบริหารการจัดการศึกษาเพื่อให้คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตาม
ปร ัชญา ว ิส ัยท ัศน์  จ ุดเน ้นของการศ ึกษาปฐมวัย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที ่ส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างองค์รวม ซี่งเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู ้ปกครอง บุคลากรในชุมชน
และองค์กรภายนอกและมีผลการดำเนินงานสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 6.2 จ ัดทำแผนพ ัฒนาการศ ึกษาท ี ่ สอดร ับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเร ียนอัสสัมชัญระยองจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดรับ กับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
และดำเนินการตามแผนที่ทาง โรงเรียนจัดขึ ้น มีการ
ประชุม 4 ฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งยังมี
การประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
เพื ่อให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาที ่สถานศึกษา
กำหนด 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 6.3 มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการปรับปรุงแก้ไข  

และพัฒนาเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย มีการส่งบุคคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 

 6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
ผลการประเมินตนเองเป็นประจำปี และรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด    
 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการติดตามผลการ 
ดำเนินงาน และ จัดทำรายงานผล การประเมินตนเอง
ประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด นอกจากนี้ยังมีการประเมิน ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
พุทธศักราช 2563 จากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและครูผู้สอน  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน   

         มีการจัดทำรายงานผล การประเมินตนเอง
ประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเอง ให้
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบโดยรายงานผลไปยัง สช. 
และ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  มีการ
ประเมินผล  ตรวจสอบและ ติดตาม คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จำนวน  2 ครั้ง ผ่าน Website  
(https://sites.google.com/site/trwcprakanphayni
acr )เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 
(SAR) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
 6.5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
          ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง นั้น ได้เชิญผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยนำผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและยังเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมิน 
หลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ,อีกท้ังยังได้มีการแนะนำ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด19มีการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและครู  
        นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มี ความสะดวกสบาย สะอาด 
ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของ เด็กและ
ชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งยังพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ และ สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก และมีการรายงานผล
การดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบ 
 

ยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  91.80 45 45 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

    45 100 
 

 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    45 100 

 

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

    45 100 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

  98.35 45 45 100 ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

    45 100 
 

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    45 100 

 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ 
กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

    45 100 
 

3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

  91.80 45 44 97.78 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

    44 97.78 

 

 3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม 

    44 97.78 
 

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
ภาพแวดล้อมในห้องเร ียน เช่น 
ป ้ า ย น ิ เ ท ศ  ก า ร ด ู แ ล ต ้ น ไ ม้   
เป็นต้น 

    42 93.33 

 

 3.4  ใ ช ้ ส ื ่ อ และ เทค โน โ ล ย ี ที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู ้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ 
สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 
เป็นต้น 

    44 97.78 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จ ร ิ ง แ ล ะ น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  96.76 45 44 97.78 ยอดเยี่ยม 
 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

    44 97.78 
 

 4.2 ว ิ เคราะห ์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    44 97.78 
 

 4.3 นำผลการประเม ินท ี ่ ได ้ ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

    44 97.78 
 

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้โดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    44 97.78 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ  บรรจุ 
ผ่าน

เกณฑ์ที่
กำหนด 

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 ………        
               สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                               จำนวนประเด็นพิจารณา 
98.89 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
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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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม 
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
        ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล จัดทำแผนการ
จ ัดประสบการณ์ จากการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  ม า ต ร ฐ า น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด ็กครบท ุกด ้ าน ท ั ้ งด ้ าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
ไม่มุ ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 

1.1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล           
  ครูปฐมวัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น 

รายบุคคลจากข้อมูล สารสนเทศส่วนตัวของเด็ก เช่น 
ประวัติส่วนตัว บันทึกเล่าเรื ่อง ลูกรัก แฟ้มสะสม
ผลงาน สมุดประจำตัวนักเรียนปฐมวัย และมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู ้ปกครองได้บันทึก 
ข้อมูลเด็กเพื่อให้คุณครูทราบข้อมูลในเบื้องต้น และ
จากการสังเกต พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล การ
บ ันท ึกพฤต ิกรรมล ูกน ้อยในหนังส ือข ่าวสารถึง
ผู้ปกครองที่ให้ผู้ปกครองในทุกสัปดาห์  เป็นการแสดง
ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กระหว่างที่อยู ่ที่
บ้าน ซึ่งผลจากผลการประเมินการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยมีผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 100   

ยอดเยี่ยม 

 1.2.จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา    
         ครูปฐมวัยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย มีการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือวางแผน
ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา และนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้
ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนและมีการนิเทศ        
กำกับ ติดตาม การใช้แผนการจัดประสบการณ์ผ่าน
โครงการนิเทศการสอน นอกจากนี้ได้มีการแจ้ง
พฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
จากการจัดประสบการณ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบ   ผ่าน
ทางหนังสือข่าวสารถึงผู้ปกครอง  เพ่ือร่วมกันส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆร่วมกัน ครูผู้สอนจะมี
การบันทึกจุดเด่น-จุดด้อยของเด็กเป็นรายบุคคลจาก
การสังเกตโดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ห้องเรียน และทำการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จากผลการประเมินการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยมีผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 100 
 

 1.3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กครบทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว       
        ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน โดย ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี 
กิจกรรม กลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยมี
การประเมินพัฒนาการเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
รายบุคคลและในทุกภาคเรียนจะมีการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน ภาคเรียน ละ 3 สัปดาห์ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรมรายบุคคลและ
การทำกิจกรรมกลุ่ม มีการออกไปศึกษาตามแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน และ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยการเป็นวิทยากรให้
ความรู้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนรู้ มีความสนุกสนาน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ
และได้สร้างชิ้นงานตามความคิดและจินตนาการของ
ตนเอง มีโครงการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ปฐมวัย
รองรับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
          นอกจากการจัดประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนแล้ว  ฝ่ายปฐมวัยยังได้มีการจัด
ประสบการณ์บูรณาการผ่านกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก
ในทุกระดับชั้น 
➢ ระดับอนุบาล 1  จัดให้มีกิจกรรมอิเล็กโทน  

ห้องสมุด  ว่ายน้ำ  ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
➢ ระดับอนุบาล  2   จัดให้มีกิจกรรมอิเล็กโทน  

ดนตรีไทย ห้องสมุด คอมพิวเตอร์   ว่ายน้ำ  
ศิลปะ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

➢ ระดับอนุบาล  3    จัดให้มีกิจกรรม
อิเล็กโทน  ดนตรีไทย ห้องสมุด คอมพิวเตอร์   
ว่ายน้ำ   ศิลปะ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
ซึ่งจากการจัดประสบการณ์ส่งผลให้มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได ้รับ
ประสบการณ์ตรง เล ่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
          ครูจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
ให ้ เ ด ็ กม ี โ อกาส เล ื อกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต ้ อ ง ก า ร  ค ว า ม ส น ใ จ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
ว ิธ ีการเร ียนร ู ้ของเด ็กเป็น
ร า ย บ ุ ค ค ล  ห ล า ก ห ล า ย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น 
เร ียนรู ้ ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

             ทางปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยการ
จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียน และพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็ก โดยเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม  
จากการทำโครงงานตามความสนใจที่ตนเองเลือก  
เด็กได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  มี
การเลือกเล่นทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียน  ซึ่งภายในห้องเรียนมีการจัด
มุมต่างๆ ให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจของ
ตนเองโดยใช้ความคิดและจินตนาการในการเล่น  โดย
ไม่มีการกำหนดและบังคับให้เล่นตามท่ีครูบอก  โดย
ครูผู้สอนมีการสังเกตเด็กแต่ละคนว่าเด็ก มีพฤติกรรม
และได้ใช้จินตนาการในการเล่นอย่างไร  สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ครูกำหนดในห้องเรียนได้หรือไม่
ฃึ่งซึ่งจากสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีผลการดำเนินงานร้อยละ 
100 

ยอดเยี่ยม 

 2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการความสนใจ ความสามารถตอบสนอง
ต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 ฝ่ายปฐมวัยมีการ จัดประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลจากแหล่งเรียนรู้ที่

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
หลากหลาย  ตามหน่วยการเรียนต่างๆ  หรือตาม
ความสนใจของเด็ก ได้   
  โดยทางปฐมวัยได้ ทำการส่งเสริมให้เด็กได้
ใช้สื่อโดยมีโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรม และมีการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย  ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 มีการติดตั้งจอ LED ขนาด 5X3 เมตรไว้บริเวณ
หน้าเวทีเพ่ือให้เด็กได้ใช้ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
สำหรับในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยการใช้ Bee – 
Bot(หุ่นยนต์ผึ้ง) และ การใช้ Robot (พ่ีอัลฟ่า) ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  รวมทั้งเด็ก ๆ ยังได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
อ่ืนๆอาทิเช่น แว่นขยาย ,แม่เหล็ก มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง
ในแต่ละห้องเรียนจะมีทีวี ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต โดยครูสามารถใช้สื่อในการเรียนการ
สอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ภายในห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียนได้แก่ 
ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากลและ กีฬา เป็นต้นซ่ึง
จากสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษามีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 
 

 2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือกระทำและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 ทางฝ่ายปฐมวัยได้จัดประสบการณ์โดยที่เด็ก
ได้เลือกเล่นพร้อมกับเรียนรู้ลงมือกระทำและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเสริมทักษะการคิดรวบยอด  
การคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งการจัด
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยผ่าน
กระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนจริงทั้งใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(Active learning)   โดย
เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
( Project approach )  ภาคเรียนละ 3 สัปดาห์  
และจัดกิจกรรมเสริมพิเศษส่งเสริมสุนทรียศาสตร์
ให้กับเด็กทุกคน  ตามตารางกิจกรรมประจำวันจาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
        คร ู จ ั ดห ้อง เร ี ยน ให้
ส ะ อ า ด  อ า ก า ศ ถ ่ า ย เ ท 
ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงาน
เ ด ็ ก  พ ื ้ น ท ี ่ ส ำ ห ร ั บ มุ ม
ประสบการณ ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ใน
การจ ัดสภาพแวดล ้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช ่วงอาย ุ  ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์
สำหรับการเรียนรู ้กลุ ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและ
หาคำตอบ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ได้ สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

        ทางปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีการจัด
ห้องเรียน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็น
สิ่งสำคัญ โดยจัดให้มีห้องเรียนสะอาด มีอากาศถ่ายเท 
และมีแสงสว่างเพียงพอสม่ำเสมอทั่วห้อง  มีพื ้นที่
กว ้างขวางเหมาะสม จัดให้ม ีโต ๊ะเก้าอี ้ท ี ่ม ีขนาด
เหมาะสมก ับเด ็ก ม ีส ีส ันสวยงาม น ้ำหน ักเบา 
เคลื่อนย้ายได้สะดวก  

        บริเวณอาคารโดยรอบสะอาด น่าอยู่  มีรั้วรอบ  
เพ่ือมุ่งเน้นความปลอดภัยให้แก่เด็กปฐมวัย  โดยจัดให้
มีโครงการอนุบาลน่าอยู ่  เพื ่อสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตรเต็มไปด้วยความรักความ
เมตตา  น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ เช่น จัด
ให้มีสวนสมุนไพร  สวนครัว สวนไม้ดอกไม้ประดับ 
และสวนหย่อม  ให้เด็กเกิดความรู้สึกสดชื่น ปลอด
โปล่ง สบายใจ  ไดใ้กล้ชิดธรรมชาติ  

         ในบริเวณอาคารเดอมงฟอร์ต  หากมีวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุด จัดให้บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่
ทำการเขียนใบแจ้งความประสงค์ เพื่อแจ้งซ่อมและ
ดำเนินการตามขั้นตอนไปที่หน่วยงานบริหารทั่วไป
ของทางโรงเรียนเพ่ือดำเนินการซ่อมต่อไป  นอกจากนี้
ทางฝ่ายปฐมวัยยึดหลักมาตรการ 5 ส. มีการสังเกต
จากการประเมิน กิจกรรม 5 ส.  และประเมินแบบ
สังเกตการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำของฝ่าย
ปฐมวัย  ในแต่ละเดือนและยังมีการเช็คมาตรการใช้
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ไฟฟ้า  ในห้องเรียนจัดให้มีอุปกรณ์ ตู้ ชั้นวางของเล่น  
และตู้ใส่เครื่องนอนส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 
และมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับ
เด็กและครู  จัดให้มีมุมประสบการณ์และสื ่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่สร้างสรรค์ ทนทานหลากหลายมาใช้
งาน  โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและทนทานมีการจัดวาง
อย่างเป็นระบบให้เด็กได้หยิบใช้ได้อย่างสะดวก เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั ้งรายบุคคลและราย
กลุ ่ม  โดยจัดให ้ม ีโครงการของเล่นของหนูและ
โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายปฐมวัย มีผลการ
ดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 97.78 
 

 3.2จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กพื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
        ในทุกห้องเรียนจัดให้มีมุมแสดงผลงานของเด็ก  
เพื ่อให้เด็กเกิดความรู ้ส ึกภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและยังให้เพื ่อนคนอื ่นได้ชื ่นชมผลงานของ
เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนด้วยเช่นกัน  จัดให้มีมุมเสริมทักษะ
หรือมุมประสบการณ์ในทุกห้องเรียน  โดยให้เด็กได้
เล่นสื่อเสริมทักษะและการจัดประสบการณ์  และมี
เคร ื ่องเล ่นประเภทต ่างๆ  ที่หลากหลาย 5 มุม
ประสบการณ์  โดยจัดให้มีระยะห่างในแต่ละมุมการ
เรียนรู้ เช่น  มุมหนังสือ  มุมศิลปะ  มุมธรรมชาติ  มุม
บล็อก  มุมบทบาทสมมุติ โดยแต่ละมุมจะจัดให้อยู่ใน
ระยะห่างกัน  เพื ่อให ้เด ็กได ้ม ีสมาธ ิในการเล่น 
นอกจากนี้ยังมีผลงานต่างๆ ที่เด็กสร้างสรรค์ขึ ้นมา
จำนวน 2 ชิ้น/เดือน นำมาประดับตกแต่งห้องเรียน
อย่างสวยงาม และเลือกผลงานที่ตนชอบที่สุดมาใส่
แฟ้มสะสมผลงานของตนเอง จากผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 97.78 
 

ยอดเยี่ยม 

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ 
        โดยเด็กปฐมวัยทุกคนมีส ่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเร ียน เช ่น  ผลงานศิลปะ 
ผลงานประดิษฐ์ ผลงานที ่ทำมาจากเศษวัสดุตาม
จินตนาการ ในการจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนจะ
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ปรับเปลี่ยนตามหน่วยการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ภายใน
อาคารและห้องเรียน มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนตามมุมต่างๆ  ในห้องเรียน  ในแต่ละเดือน
ครูประจำชั้นจะจัดทำการประเมินบรรยากาศในชั้น
เรียน ภาคเรียนละ 3 ครั้ง ให้สอดคล้องกับโครงการ
นิเทศบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้ต่อไป  ผลการดำเนินคิดเป็นร้อยละ 
93.33 
 

 3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์  สำหรับการเรียนรู้ย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 

        ครูปฐมวัยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมอย่างหลากหลายให้กับแต่ละช่วงอายุ เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
ซึ่งการจัดให้มีการเรียนรู้คอมพิเตอร์ในระดับชั้น
อนุบาล 2  และอนุบาล 3  

 นอกจากนี้ครูปฐมวัยมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน  แทปเล็ต สำหรับจัดการ
เรียนรู้กลุ่มย่อยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ มีสื่อ
การเรียนรู้ทีช่่วยกระตุ้นในการหาคำตอบมุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น อีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการนำสื่อต่างๆ มาใช้ในการทำ
กิจกรรม เช่น สื่อของจริง รูปภาพ  และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้  มี
สื่อเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้  มีการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนในการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
ในทุกๆ ห้องเรียน  และห้อง Smart English มีเครื่อง
โปรเจคทีฟ  กระดานบอร์ด  เพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน  รวมทั้งครูไดใ้ช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่
เด็ก  ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองใน
การให้ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งครูมีการผลิตสื่อในการ
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จัดการเรียนการสอน  ทั้งสื่อประดิษฐ์  และสื่อ CAI  
รวมถึงการใช้สื่อจาก YOUTUBE , POWER POINT ใน
การจัดทำวีดีโอในรูปแบบต่างๆ มาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้   

        ในปีการศึกษานี้ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  โดยจัดสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
การเรียนรู้และพัฒนาการทั้ง  4  ด้านของเด็ก 
นอกจากนี้ครูปฐมวัยไดผ้ลิตสื่อจากเศษวัสดุเหลือใช้
อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษา และทำการบันทึก
รายการการผลิตสื่อต่างๆ และมีการจัดเก็บไว้ภายใน
ห้องเรียนของตนเอง และแลกเปลี่ยนสื่อประดิษฐ์จาก
เพ่ือนครูกันเอง  โดยสื่อที่ใช้จะต้องมีความปลอดภัย
และเพียงพอต่อเด็กๆ ในชั้นเรียน จึงมีโครงการที่
รองรับการจัดทำสื่อ  ได้แก่ โครงการสื่อช่วยสอน และ
โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ อุปกรณ์ ไอที
เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการศึกษา  เพ่ืออำนวย
ความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.78 

 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจร ิ งและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
          ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและ
วิธ ีการที ่หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ ว ิ เคราะห ์ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
ม ี ส ่ วนร ่ วมและนำผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จ ั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.ประเมินการพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย 

         การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจาก
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ ได้แก่ 
➢ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
➢ กิจกรรมสร้างสรรค์  
➢ กิจกรรมเสรี  
➢ กิจกรรมเกมการศึกษา  
➢ กิจกรรมกลางแจ้ง 

ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจำวัน เช่น  
➢ การแสดงความเคารพ  
➢ การเข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า  
➢ การเตรียมความพร้อมในการเรียน และ 
➢ การดูแลช่วยเหลือตนเอง  
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ประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
➢ การสังเกตในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ  
➢ การทดสอบโดยการลงมือปฏิบัติ  
➢ การสนทนาโต้ตอบกับผู้สอน  

 โดยมีครูปฐมวัยที่คอยเปิดและสร้างโอกาสให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สามารถเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ อีกท้ังยังมีการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการเรียน การสอน มีการวัดและการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาจากกิจกรรมและมีการวัด
และการประเมินพัฒนาการของเด็กจากกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ได้แก่ การบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การบันทึก
จุดเด่น จุดด้อย แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น     
นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือในการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย
ได้แก่  
 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น  
➢ การเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง  
➢ การกระโดดขาเดียวอยู่กับท่ี  
➢ การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง  
➢ การรับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง  

ซ่ึงเป็นการวัดระดับ ความสามารถของร่างกาย เพ่ือ
ประเมินความสามารถของเด็กว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือไม่ มีความมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัด
เล็ก ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 
และว่องไว  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานประสาน
สัมพันธ์กันได้อย่างแข็งแรง สมบูรณ์และเหมาะสม
ตามวัย  ซึ่งจะมีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม
เป็นจำนวน4ครั้งต่อ1ปีการศึกษา   
   2. การชั่งน้ำหนัก และการวัดส่วนสูงเพ่ือประเมิน
ความเจริญเติบโตของร่างกาย และการเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านความสมบูรณ์ของน้ำหนักและส่วนสูง



77 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ของเด็กปฐมวัยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่ โดยจะมี
การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักของเด็กภาคเรียนละ 2 
ครั้ง จากนั้นนำผลที่ได้มาประเมินโดยการเทียบจาก
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก และ
หากผลที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด จะมีการนำผลดังกล่าวมาส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น เช่น  
➢ การให้ความรู้และวิธีการออกกำลังกาย 
➢ การพักผ่อนและการดื่มน้ำและการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
เพ่ือให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ี
เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย  
       3.การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
การประเมิน พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในระหว่างการ
เรียนการสอน และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้ง
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาค
เรียน และเม่ือจบภาคเรียนนั้นๆ จะนำผลการประเมิน
ต่างๆที่ไดต้ลอดภาคเรียน มารวบรวม และสรุปผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ ่งจากผลการ
ประเมินพัฒนาการเด ็กจากกิจกรรมและกิจว ัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย มีผล
การดำเนินงานร้อยละ 97.78   

 
 4.2.วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยให้

ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

           โดยครูปฐมวัยนำผลการประเมินพัฒนาการ
จากการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน มาจัดทำเป็น
สมุดประจำตัวนักเรียน เพ่ือรายงานและแลกเปลี่ยน
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้กับผู้ปกครอง  
นอกจากนี้ผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในการประเมินและ
คัดเลือกผลงานของเด็กทั้งผลงานรายบุคคลและ
ผลงานกลุ่มจากแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งเป็นการคัดเลือก
และประเมินเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงเล่ม
ข่าวสารและเล่มบันทึกพัฒนาการลูกรักที่ครูผู้สอนทำ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
การบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระหว่างการ
เรียนการสอน ให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายสัปดาห์ โดย
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของเด็กเม่ืออยู่ที่บ้านและพฤติกรรมของเด็กเม่ืออยู่
โรงเรียน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนา
และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กให้มี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย         
      จากผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมีผลการดำเนินงานร้อยละ 
97.78 
 

 4.3. นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
         ครูปฐมวัยนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  โดยนำผลจากการ
ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็ก
ผ่านการปฏิบัติ 6 กิจกรรมหลัก คือ  
➢ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
➢ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
➢ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี  
➢ กิจกรรมเกมการศึกษา  
➢ กิจกรรมกลางแจ้ง 

เพ่ือพัฒนาและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ การ
นิเทศการจัดประสบการณ์  และการนิเทศบรรยากาศ
ห้องเรียน เพ่ือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจาก
ผลการประเมินพัฒนาการ ครูได้นำผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์ที่มี  จากผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 
97.78 

ยอดเยี่ยม 

 4.4.นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  
         ครปูฐมวัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ
ประชุมครูในแต่ละระดับชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันกับครูผู้สอนในระดับชั้นเป็นรายสัปดาห์และ
รายเดือนผ่านการประชุมของครูผู้สอน ผู้อำนวยการ 
และบุคคลากรต่างๆในโรงเรียน จากนั้นมีการนิเทศ 
ติดตาม และนำผลจากการประเมินมาพัฒนาเพ่ือจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจาก
การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีผลการ
ดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 97.78 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก (4.92) ยอด
เยี่ยม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

(5) ยอดเยี่ยม 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ (5) ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (5) ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

(4.67) ยอด
เยี่ยม 

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
มาตรฐานที่ 

2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ (5) ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น 

(5) ยอดเยี่ยม 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน (5) ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ (5) ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ (5) ยอดเยี่ยม 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

(5) ยอดเยี่ยม 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (5) ยอดเยี่ยม 
7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้...  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (5) ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

(5) ยอดเยี่ยม 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

(5) ยอดเยี่ยม 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

(5) ยอดเยี่ยม 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

(5) ยอดเยี่ยม 

5. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
มาตรฐานที่

.... 
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย 
(4.97) 

ยอดเยี่ยม 
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การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  กำลังพัฒนา  =   1 

2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 

               จำนวนประเด็นการพิจารณา 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  

 
  เช่น คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 

            4                 4 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 

3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
                 จำนวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98      = 4.33    

= ดีเลิศ 
              3            3 

หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
 
คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2. เด็กรู้จักการดูแลสุขอนามัยส่วนตนของตนเอง 
3. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
4. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
5. เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
6. รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามโดยนำหลักการ  7habit ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
7. มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
8. มีคุณธรรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
9. มีวินัยในตนเอง มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืน 
10. สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงจากโรค

ต่างๆเช่น โรคโควิด 19 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. ครูมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน  
3. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน ของเทคโนโลยี และ ด้านภาษา 
4. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่

หลากหลาย 
5. มีบรรยากาศห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงผลงานและมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

1. ควรมีการส่งเสริมเรื่องทักษะการสื่อสารเช่นการเล่าเรื่องหรือการอ่านให้เหมาะสมกับวัย 
2. ควรส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ิมทักษะให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. นำผลการฝึกอบรมมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย   และสามารถนำไป 

ปฏิบัติได้จริง   
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับช่วงอายขุองเด็ก กระตุ้นให้คดิและ 

หาคำตอบ 
 
 แนวทางการพัฒนา 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องทักษะการสื่อสาร   เช่น การจัดกิจกรรมเล่านิทานโดย
เด็กปฐมวัยในช่วงกิจกรรมยามเช้า เป็นต้น 
 2. จัดกิจกรรมลดน้ำหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วนสำหรับเด็กปฐมวัย 
 3. จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสนทนา
โต้ตอบของเด็กปฐมวัย  เช่น  กิจกรรมตลาดนัดปฐมวัย   กิจกรรมหนูน้อยพิธีกร  เป็นต้น 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัย  ให้กับครูปฐมวัย
ทุกคน 
 2. จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดทำสื่อสำหรับเด็ก ให้กับครูปฐมวัยทุกคน 
 3. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อการสอนสำหรับครูปฐมวัย 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการฝึกอบรมระหว่างครูปฐมวัยและจัดทำ
รายงานผลการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดประสบการณ์จริงให้กับเด็กปฐมวัย
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
 2. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อการสอนสำหรับครูปฐมวัย  และจัดทำบัญชีสื่อการ
สอนประจำปีการศึกษาของครูเป็นรายบุคคล  รายระดับและฝ่าย 
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     6.ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัย 
 2. วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การจัดทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
  
1. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 

 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็น
สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมด
ของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดย
ต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   
  

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก  ระดับอนุบาล 2 – 3      

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
 
ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชญัระยอง  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เมื่อปี

การศึกษา 2557  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์   โดยมีการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยทุกคน  ทั้งในกิจกรรมหลักและกิจกรรมบูรณาการ  เช่น  กิจกรรม
หลัก  1. จัดให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม Science ในทุกระดับชั้น    2. จัดทำโครงงาน
บูรณาการวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม Project approach   กิจกรรมเสริม  1. จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
ในช่วงกิจกรรมยามเช้า  2. จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ในช่วงคาบ 8     3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โดยการเชิญให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดฐานวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย   4. จัดกิจกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ในงาน Walk rally สำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นต้น    

ส่งผลให้เด็กปฐมวัย   ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก  
ระดับอนุบาล 2 – 3  ประจำปีการศึกษา 2562  จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง  
กรุงเทพฯ  โดยมีโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศทั้งหมด  33 ทีม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
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ระดับปฐมวัย 
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รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ SAR 
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โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน 
สรุปสาระสำคัญหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2563 
1. ความเป็นมาและสาเหตุในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

➢ เนื่องด้วยฝ่ายปฐมวัย   โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองต่อเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  จึงได้มีการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

1) ปรัชญาของหลักสูตร 
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  จัดการพัฒนาเด็กอายุ 3 – 6 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู  
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ  ให้
เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  การลงมือปฏิบัติ  ด้วยความรัก  ความเข้าใจของทุกคน  และพัฒนาเด็กโดย
องค์รวมเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
 ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ที่มีความ
พร้อมทั้งด้านร่ายกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  สติปัญญา มีทักษะชีวิต  เจตคติที่ดี  สนใจใฝ่เรียนรู้
อย่างมีความสุข  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร  ภายใต้
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “ เป็นผู้นำทางการศึกษาตามจิตตารมณ์
นักบุญมงฟอร์ต   มีคุณภาพ  มาตรฐานสากล” 

3) เป้าหมายของหลักสูตรของหลักสูตร 
         ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดกับเด็กปฐมวัย  โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มาตรฐานที่ 1   ร้อยละ 86  ของเด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ 2   ร้อยละ 91  ของเด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง 
                   คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
มาตรฐานที่ 3   ร้อยละ 83  ของเด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ 4   ร้อยละ 81  ของเด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5   ร้อยละ 85  ของเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
มาตรฐานที่ 6   ร้อยละ 89  ของเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7   ร้อยละ 91 ของเด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น  ไทย 
มาตรฐานที่ 8   ร้อยละ 86  ของเด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น 

   สมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานที่ 9   ร้อยละ 84  ของเด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
มาตรฐานที่ 10 ร้อยละ 86  ของเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 11 ร้อยละ 84  ของเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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มาตรฐานที่ 12 ร้อยละ 87 ของเด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการ 
    แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 2    เด็กปฐมวัยมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง คล่องแคล่วและ 
                     ประสานสัมพันธ์กันในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3    เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดีและมีความสุขในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 4    เด็กปฐมวัยชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ 
             เคลื่อนไหวในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 5    เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 6   เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
                    ระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 7   เด็กปฐมวัยรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทยในระดับคุณภาพ 
                     ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8    เด็กปฐมวัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                    ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 9   เด็กปฐมวัยใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 10  เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 11  เด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในระดับคุณภาพดีมาก 
มาตรฐานที่ 12  เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
                    เหมาะสมกับวัยในระดับคุณภาพดีมาก 
2. จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 
 1. ส่งเสริมภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน) 
 2. ส่งเสริมภาวะผู้นำ  คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 
 3. ส่งเสริมกระบวนการคิด 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการสืบเสาะ  การปฏิบัติจริงและการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง 
 5. ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลเตรียมความพร้อม 
              สู่ ป.1    ( อ่านออกเขียนได้) 
 6. ปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นระยอง 
3. รูปแบบการสอน(นวัตกรรม) 
 * Project Approach (การสอนแบบโครงงาน) 
 * การสอนแบบ STEAM 
 * จินตคณิต 
 * 7 Habits 
 * Executive Functions (EFs) 
 * โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 * การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (สสวท.) 
 * รูปแบบการสอนอ่ืนๆ ที่เหมาะสมตามสถานการณ์การสอนนั้นๆ 
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563 
ช่วงอายุ อายุ 3 – 6  ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
❖ ด้านร่างกาย 
❖ ด้านอารมณ์และจิตใจ 
❖ ด้านสังคม 
❖ ด้านสติปัญญา 

❖ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
❖ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล้อมตัว
เด็ก 

❖ ธรรมชาติรอบตัว 
❖ สิ่งต่างๆรอบตัว 

ระยะเวลาเรียน มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200  วันต่อ  1 ปีการศึกษา 
 
5. โครงสร้างการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ 
การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จะจัดในรูปแบบของการบูร
ณาการผ่านการเล่น  เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้  ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา    โดยฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก  โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่จัดให้กับเด็ก   โดยใน 1 วันจะต้องจัดให้ครบทั้ง  6  กิจกรรม  

ในแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและความสนใจของเด็กในสถานการณ์นั้นๆ   
โดยเนื้อหาที่จัดให้กับเด็กจะจัดตามหน่วยการเรียนที่โรงเรียนกำหนด ภายใต้สาระที่ควรเรียนรู้4 สาระ
ตามท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  กำหนดไว้ 

รายการกิจกรรม 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 

หมายเหตุ 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3.กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4.กิจกรรมเสรี 
5.กิจกรรมกลางแจ้ง 
6.เกมการศึกษา 

30 นาท ี
30 นาท ี
60 นาท ี
30 นาท ี
40 นาท ี
35 นาท ี

30 นาท ี
30 นาท ี
60 นาท ี
30 นาท ี
40 นาท ี
35 นาท ี

30 นาท ี
30 นาท ี
60 นาท ี
30 นาท ี
40 นาท ี
35 นาท ี

กิจกรรมประจำวัน
สามารถปรับให้
เหมาะกับเวลา
สถานการณ์และ
ความสนใจของเด็ก
และจัดให้ครบทุก
กิจกรรม 
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2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้เพิ่มเติมตามศักยภาพอย่างเหมาะสมตามวัย  โดยจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมประจำวันดังนี้ 
แผนการเรียน Bilingual 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 

หมายเหตุ 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.โยคะ 
2.ว่ายน้ำ 
3.ห้องสมุด 
4.คอมพิวเตอร์ 
5.ศิลปะสร้างสรรค์ 
6.ดนตรีไทย (อังกาลุง) 
7.ดนตรีสากล (อิเลคโทน) 
8.ภาษาอังกฤษ 
    8.1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
    8.2 Science 
    8.3 Mathematics 
9. ภาษาจีน 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

- 
- 
- 

1 คาบ 
 

6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ในแต่ละสัปดาห์  โดย
กำหนดเวลาเรียนคาบละ 
30 นาที   

 
แผนการเรียน Smart 

 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 

หมายเหตุ 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.Yoga 
2.Swimming 
3.Library 
4.Computer 
5.Fingerprints 
6.Ankalung 
7.Electone 
8.English 
    8.1 Conversation & vocabulary 
    8.2 Science 
    8.3 Mathematics 
    8.4 Phonics 
9. Chinese 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

- 
2 คาบ 

- 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

จัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ในแต่ละ
ส ั ป ด า ห ์   โ ด ย
กำหนดเวลาเรียน
คาบละ 30 นาที   
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กำหนดเวลาเรียน  2  ภาคเรียน 
ตามสาระท่ีควรเรียนรู้ 

 

ที่ สาระที่ควรเรียนรู้ อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 4  หน่วย 4  หน่วย 4  หน่วย 
2 เรื่องราวเกี่ยวบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
10  หน่วย 10  หน่วย 10  หน่วย 

3 ธรรมชาติรอบตัว 7  หน่วย 7  หน่วย 7  หน่วย 
4 สิ่งต่างๆรอบตัว 6  หน่วย 6  หน่วย 6  หน่วย 

รวม 27  หน่วย 27  หน่วย 27  หน่วย 

 
หมายเหตุ :   นักเรียนเรียนรู้ตามสาระที่ควรเรียนรู้  27 หน่วยการเรียน  รวมทั้งการเรียนรู้แบบ

โครงงาน    การเรียนรู้เสริมบทเรียนและทำกิจกรรมดังนี้ 
  1. การเรียนรู้แบบโครงงาน  ปีการศึกษาละ   6 สัปดาห์ 
  2. ทบทวน    ปีการศึกษาละ   1 สัปดาห์ 
  3. ประเมินพัฒนาการ   ปีการศึกษาละ   4 สัปดาห์ 
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กำหนดหน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

สัปดาห์ที่ อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 สาระท่ีควรเรียนรู้/
scope 

1 
โรงเรียนของหนู โรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนแสนรัก 

บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

2 
ฉันและเธอ ยินดีที่รู้จัก My friends 

บุคคลและสถานที่
รอบตัวเด็ก 

3   ร่างกายของหนู ตัวฉันมีอะไร My body เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
4  หนูน้อยสุขภาพดี หนูน้อยแข็งแรง Good Health เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
5 หนูน้อยมารยาทดี หนูน้อยมารยาทงาม มารยาทไทย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
6 วันสุนทรภู่และของ

ดีเมืองระยอง 
วันสุนทรภู่และของดี

เมืองระยอง 
วันสุนทรภู่และของ

ดีเมืองระยอง 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
7 ปลอดภัยวัยเด็ก ปลอดภัยปลอดโรค ปลอดโรคปลอดภัย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
8 

ศาสนา ศาสนาน่ารู้ เอกลักษณะไทย 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
9 ของเล่นของใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ ของใช้ใกล้ตัว สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
10 โลกสวย รักษ์โลก โลกสวยด้วยมือเรา ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
11 

ครอบครัว ครอบครัวของฉัน ครอบครัวหรรษา 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
12 

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
13 

บ้านแสนสุข บ้านน่าอยู่ บ้าน 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
14 

อาชีพในฝัน โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร อาชีพในชุมชน 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
15 

อาเซียนและEEC อาเซียนและEEC อาเซียนและEEC 
บุคคลและสถานที่

รอบตัวเด็ก 
16 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  
17 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  
18 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  
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กำหนดหน่วยการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563 

สัปดาห์ที่ อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 สาระท่ีควรเรียนรู้/
scope 

21 สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
22 สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
23 กลางวัน–กลางคืน Hello moon &sun Day - Night ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
24   น้ำใสๆ น้ำใสไหลเย็น น้ำใสไหลริน ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
25 หิน ดิน ทราย สร้างสรรค์ปั้นแต่ง วัฎจักร หิน ดิน ทราย ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
26        ฤดูกาล เทพ  3  ฤดูกาล 4 ฤดูกาล ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
27 วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ บุคคลและสถานทีร่อบตัวเด็ก 

28 การคมนาคม ยานพาหนะ เที่ยวทั่วไทย สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
29 สื่อสาร (เทคโนโลยี) สื่อสารหรรษา ภาษาพาเพลิน สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
30      คริสต์มาส คริสต์มาส คริสต์มาส สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
31 อาหาร Cooking Good Food สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
32 สีรอบตัว สีสันหรรษา Color สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
33 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  
34 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  
35 Project  Approach Project  Approach Project  Approach  

6. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้

เพ่ิมเติมตามศักยภาพอย่างเหมาะสมตามวัย  โดยจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมประจำวันดังนี้ 
โปรแกรม Bilingual 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 

หมายเหตุ 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.โยคะ 
2.ว่ายน้ำ 
3.ห้องสมุด 
4.คอมพิวเตอร์ 
5.ศิลปะสร้างสรรค์ 
6.ดนตรีไทย (อังกะลุง) 
7.ดนตรีสากล (อิเลคโทน) 
8.ภาษาอังกฤษ 
    8.1 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
    8.2 Science 
    8.3 Mathematics 
9. ภาษาจีน 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

- 
- 
- 

1 คาบ 
 

6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 

จัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ 
ในแต่ละสัปดาห์โดย
กำหนด เวลาเรียน คาบ
ละ 30 นาที   
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โปรแกรม Smart 
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 

หมายเหตุ 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.Yoga 
2.Swimming 
3.Library 
4.Computer 
5.Fingerprints 
6.Ankalung 
7.Electone 
8.English 
8.1 Conversation & 
vocabulary 
8.2 Science 
8.3 Mathematics 
8.4 Phonics 
9. Chinese 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

- 
2 คาบ 

- 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 
2 คาบ 
1 คาบ 
1 คาบ 

 
6 คาบ 
2 คาบ 
2 คาบ 
5 คาบ 
2 คาบ 

จัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์  
โดยกำหนดเวลาเรียน
คาบละ 30 นาที 

 

7. การจัดประสบการณ์ 

   โรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายปฐมวัย  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น  เรียนรู้อยา่ง
มีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  ลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น
แบบเปิดกว้าง จัดให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจ เรียนรู้แบบ
ปฏิบัติจริงโดยการใช้ประสาทสัมผัสกระทำกับวัตถุด้วยความอยากรู้อยากเห็น ได้ทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆ  
ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น  เด็กได้เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม
เล็กๆ  และเป็นรายบุคคล  มีการเชื่อมโยงหลากหลายสาขาวิชา  โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อเด็ก
ต้องการและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบผสมผสานผ่านทาง
นวัตกรรมต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



114 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2563 ระดับขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  ตามข้อมูลที่
ปรากฏดังนี้ 
1.หลักสูตร 

1.1.แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
  ระดับท่ี 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) 
  ระดับท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
  ระดับท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

1.1.1 รายละเอียดหลักสูตร และโปรแกรมการเรียน ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนจัดหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/
สังคม-อังกฤษ/STEM Edu./ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน 
HSK 

2) Smart Program  
2.1 Smart  English   

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบูณณาการกับหลักสูตร Cambridge  จัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและสอนโดยครูชาวต่างประเทศ 

2.2 Smart Science  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/STEM Edu. เน้นการเรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติววิทย์และคณิตศาสตร์ (เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึง
การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK 

1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป  แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน  

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
2. แผนการเรียน คณติศาสตร์ – ภาษาองักฤษ        แยกแผนในคาบเรียนที่ 8  
3. แผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ (ดนตรี – กีฬา)  

2) Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ + หลักสูตร 
Cambridge)  สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชา ภาษาไทย  ประวัติศาสตร
 ์และ การงานอาชีพ  

3) Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. + หลักสูตรเข้มข้นด้านคณิต 
วิทย์ และเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ ใน Global Mathematics และ Global Science)   สอนด้วย
ภาษาไทย ในวิชาพ้ืนฐานทั่วไป และสอนโดยครูชาวต่างประเทศในวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

1.1.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 

1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   
  แบ่งเป็น 3 แผนการเรียนหลัก   6 แผนการเรียนย่อย      
  แผนการเรียนหลักท่ี 1   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มี 2 แผนย่อย  
1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2) วิทยาศาสตร์ – กีฬา  
  แผนการเรียนหลักท่ี 2   คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)  
  แผนการเรียนหลักท่ี 3   สหศิลป์ มี 4 แผนย่อย  
1) ภาษาจีน  
2) ภาษาญี่ปุ่น  
3) สุนทรียศาสตร์ดนตรี  
4) สุนทรียศาสตร์กีฬา 

2) Smart Program   
- Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เรียนรู้ทักษะวิทย์และคณิต (English) ใน Core Mathematics และ Combined Science 
(Cambridge)  
- Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เน้นความเข้มข้นด้านการเรียน  คณิตศาสตร์ขั้นสูง และ  วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  
กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สอนด้วยภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


