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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบบัน้ี โรงเรียนนิภาศิริ  ไดจ้ดัท าข้ึน

ตามกฎกระทรวงวา่ด้วย การประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ้ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแตล่ะแหง่จดัให้มี

ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก  าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตล่ะระดบัและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ก  าหนดพร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ด าเนินการตามแผนท่ีก  าหนดไวจ้ัดให้มีการประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสง่รายงานผลการ

ประเมนิตนเองให้แกห่นว่ยงานตน้สังกดัหรือหนว่ยงานท่ีก  ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบบัน้ี ประกอบสว่นส าคญั  คือ สว่นท่ี 1บทสรุปของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สว่นท่ี 2 ขอ้มลูพื้นฐาน  สว่นท่ี 3  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาและภาคผนวก  

โรงเรียนนิภาศิริขอขอบคณุคณะกรรมการด าเนินงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนท่ีมสีว่นรว่มในการจัดท าเอกสารรายงานฉบบัน้ี และหวงัวา่เอกสารรายงานฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ตอ่

การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานขอ้มลูในการก  าหนดนโยบายการพฒันา

คณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหนว่ยงานตน้สังกดั ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ตอ่ไป 

 

                  โรงเรียนนิภาศิริ 

        เมษายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 โรงเรียน   นิภาศิริ  รหัส 1131100006  ท่ีตั้ง 70 หมู ่1 ต.ทุง่กระตาดพฒันา  อ.หนองกี ่  จ.บุรีรัมย์  31210 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  โทรศพัท์  086 - 0393889   โทรสาร  044 - 653378 
E – mail   Nipasiri@hotmail.co.thwww.nipasiri .ac.th ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเมือ่   16  พฤษภาคม  2537 
เปิดสอนระดบัช ั้น  ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนปลาย   จ านวนนักเรียน  992 คน   จ านวนบุคลากร   60   คน 
 
ตอนที ่2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
        ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัคณุภาพ....ยอดเย่ียม...... 
2) หลกัฐานสนับสนุนผลการประเมนิตนเองตามระดับคุณภาพ  

2.1 แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2562  
2.2 แผนปฏิบติัการพฒันาการศึกษาประจ าปี 

        2.3 สารสนเทศ 
2.4  รายงานวจิยั การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุม่ผู ้มีสว่นไดเ้สีย 
       ท่ีมตีอ่การประเมนิหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนิภาศิริ 
2.5  รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.6  สรุปการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 
2.7  สรุปผลการประเมนิตามตวัวดัความส าเร็จ 
2.8  รายงานผลการประเมนิตนเองของโรงเรียนนิภาศิริ 
2.9  เวบ็ไซต์โรงเรียน 

3) โรงเรียนมแีผนจะพฒันาตนเองตอ่ไปอยา่งไรให้ได้ระดบัคณุภาพท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 1 ระดบั 
3.1 แผนปฏิบติังานท่ี 1   ปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยั 
3.2 แผนปฏิบติังานท่ี 2   พฒันาแหลง่เรียนรู้  อาคารสถานท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ของเด็กและเคร่ือง 
      เลน่สนามภายในโรงเรียน  
3.3 แผนปฏิบติังานท่ี 3   สง่เสริมสนับสนุนพฒันาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
      และจดัให้มชีมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพมาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของเด็ก 
3.4 แผนปฏิบติังานท่ี 4   งานทะเบียน วดัผล : พฒันาครูและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนั 
      แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ขอ้มลูย้อนกลับเพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุง 
      และพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
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       3.5 แผนปฏิบติังานท่ี 5ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการบริหารจัดการช ั้นเรียนโดยเน้นการม ี
                            ปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้  
                            รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
       3.6 แผนปฏิบติังานท่ี 6  สง่เสริมสุขภาพ สุนทรียภาพ  คณุธรรม  จริยธรรม  สืบสานวฒันธรรม 

     ประเพณีทอ้งถ่ิน และวนัส าคญั 
 

4) นวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี 
4.1  จดัหลกัสูตรใยแมงมมุ 
4.2  จดัประสบการณ์หลกัเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการคูก่บัการสอนเชิงปฏิบติัการ 
4.3  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ของเด็ก 
4.4  จดัการสอนแบบโครงงาน 
 

5) ความโดดเดน่ของสถานศึกษา 
                         5.1 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเป็นระเบียบ  สะอาด  รม่ร่ืน  สวยงาม  และ 

    ปลอดภยั  มกีารปรับภูมทิศัน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 
 

6) โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 สร้างความรว่มมอืในสถานศึกษา ชมุชน  ทอ้งถ่ินและผูป้กครองในการจดัการศึกษา 
6.2 พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามพร้อมรา่งกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม 
6.3 จดัประสบการณ์การเรียนรู้  เน้นการเรียนปนเลน่ เรียนรู้อยา่งมคีวามสุข  และสร้าง  
      กจิกรรมเสริม 
6.4 การด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผู ้อ านวยการโรงเรียน)  
  (  นางทศันีย์      ตราวณิชกลุ  ) 

      วนั  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมลูพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 
1.1  โรงเรียน  นิภาศิริ   รหัส  1131100006  ท่ีตั้ง 70 หมู ่ 1 ต.ทุง่กระตาดพฒันา  อ.หนองกี ่  จ.บุรีรัมย์  31210 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  โทรศพัท์  086 - 0393889   โทรสาร  044 - 653378 
E – mail   Nipasiri@hotmail.co.thwww.nipasiri .ac.th ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเมือ่   16  พฤษภาคม  2537 
เปิดสอนระดบัช ั้น  ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนปลาย   จ านวนนักเรียน  992 คน   จ านวนบุคลากร   60   คน 
 

1.2 เปิดสอนตั้งแตร่ะดบัช ั้นเตรียมอนุบาล  ถึง ระดบัช ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
1.3  มเีขตพื้นท่ีบริการ  ประกอบดว้ย  8  อ าเภอ  คือ 

1. อ าเภอหนองกี ่
2. อ าเภอเสิงสาง 
3. อ าเภอหนองบุญมาก 
4. อ าเภอหนองหงส์ 
5. อ าเภอจกัราช 
6. อ าเภอครบุรี 
7. อ าเภอนางรอง 
8. อ าเภอโนนสุวรรณ 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผูรั้บใบอนุญาต  นางทศันีย์      ตราวณิชกลุ    วฒุิการศึกษา  ปริญญาโท  ศศ.ม.สาขาการบริหาร

การศึกษา  ด ารงต าแหนง่ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้ านวยการโรงเรียนนิภาศิริตั้งแตว่นัท่ี 16  เดือน

พฤษภาคม  2537 จนถึงปัจจุบนั   

ปรัชญา   ศึกษาดี  มคีณุธรรม   น าชมุชน   คนพฒันา 

ค าขวัญ   มารยาทดี   มวีนิัย   ใฝ่ศึกษา 

 สีประจ าโรงเรียน น ้ าเงิน – ชมพ ู 

สีน ้าเงิน   หมายถึง    คือ ความซ่ือสัตย์   ความสามคัคี 

สีชมพ ู   หมายถึง    คือ ความออ่นน้อมถอ่มตน  รักการศึกษา 
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ตราประจ าโรงเรียนหมวกบัณฑิต ใบประกาศนียบัตร วงกลมล้อมรอบหมายถึงความมุง่ม ัน่ทางการศึกษา 
ความส าเร็จทางการศึกษา ความรักความอบอุน่ท่ีมใีห้ซ่ึงกนัและกนั  
 
อัตลักษณ์:    ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา             -    มารยาทดี   มวีนิัย   น ้ าใจงาม 
เอกลักษณ์:           -    ดนตรีเดน่ 
 
อาคารสถานท่ี   มเีน้ือท่ี  8  ไร ่ อาคารเรียนปฐมวยั  4  หลงั  อาคารประถมศึกษา  2  หลงั อาคารมธัยมศึกษา  2  

หลงัอาณาเขตบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสถานศึกษา  ไดแ้ก ่อ าเภอหนองกี ่ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

 เทศบาลหนองกี ่  ห้องสมดุประชาชน  วดัสระหลวง  ไปรษณีย์  31210  
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ประวัติโรงเรียนนิภาศิริ 

 โรงเรียนนิภาศิริตั้งข้ึนเมือ่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2537 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 70 หมูท่ี่ 1 ต าบลทุง่กระตาดพฒันา  

อ าเภอหนองกี ่  จงัหวดับุรีรัมย์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 สังกดัส านักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแตช่ ั้นกอ่นประถมศึกษาถึงช ั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมนีางทศันีย์  ตราวณิชกลุ เป็นผูรั้บใบอนุญาต  ผูจ้ดัการ  และผูอ้ านวยการ  

 ในปี  พ.ศ.2537  นางทศันีย์ไดข้ออนุญาตเปิดท าการสอนในระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช ั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และไดส้ร้างอาคารคอนกรีต  2 ช ั้น  1 หลงั 

 ในปี พ.ศ.2540 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช ั้น  1 หลงั เพื่อรองรับการขยายความจุนักเรียน

และขอขยายการศึกษา 

 ในปี พ.ศ.2545 ไดข้อขยายความจุนักเรียนและขอขยายระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คือ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 -3 พร้อมขออนุญาตเปล่ียนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนิภาศิริ เป็นโรงเรียนนิภาศิริ 

 ในปี พ.ศ.2547  ไดข้อขยายความจุนักเรียน และขอขยายระดบัช ั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย คือช ั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยเปิดท าการสอนระดบัช ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กอ่นในปีการศึกษา 2547 

 ในปี พ.ศ.2553 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช ั้น  1 หลงั เพื่อรองรับการขยายความจุนักเรียน  

 ในปี พ.ศ.2554 ไดข้ออนุญาตเปล่ียนแปลงใบอนุญาตการใชอ้าคารเรียนและความจุนักเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2555 ไดส้ร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ช ั้น 1 หลงั เพื่อรองรับการขยายทางดา้น 2 ภาษา 

 ในปี พ.ศ. 2558  ไดส้ร้างสระน ้ าขนาด 6 * 8 เมตร  จดัของเลน่ขนาดใหญใ่ห้ระดบัอนุบาลเพื่อเสริม 

สร้างพฒันาการในวยัเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2561 ไดส้ร้างอาคารอนุบาลเพิ่ม 1 หลงั  4 ห้องเรียน  

 ในปี พ.ศ. 2562  ไดส้ร้างจดัท าสวนเกษตรน้อมน าหลักเศรษฐกจิพอเพียงและสร้างโรงเรือน  4  หลงั  

ปัจจุบนัโรงเรียนนิภาศิริมอีาคารเรียนรวมทั้งหมด 9 หลงั มหี้องเรียนจ านวน 51 ห้องเรียน สามารถ

รองรับนักเรียนไดจ้ านวน 2,370 คน เปิดสอนตั้งแตร่ะดบักอ่นประถมจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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โรงเรียนนิภาศิริ   แบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก ่   ดา้นบริหารงานวชิาการ    

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ    ดา้นบริหารงานบุคคล   และดา้นบริหารงานทัว่ไปผู้บริหารยึดหลักการบริหาร

แบบธรรมาภิบาล  Good  Governance  / เทคนิคการบริหารใช ้ทฤษฏีหลักการบริหารงานแบบใช ้โรงเ รียนเป็น

ฐาน( School  based  management )  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  กระจายอ านาจใ นการบริหาร  โดยใ ช ้

กระบวนการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA 

              รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครองตอ่ครอบครัว.....90,000.....บาทตอ่ปี 

ประเพณี / ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเ ป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไป  คือ   ประเพณีกนิไกง่านประจ าอ าเภอหนองกี ่

โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน   

โอกาส / จุดแข็ง 

1)  โรงเรียนมหีลกัสูตรระดบัปฐมวยัท่ีชดัเจนครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
2)   เด็กสว่นใหญม่สุีขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
3)   ผูป้กครองมคีวามไวว้างใจและพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของทางโรงเรียน  
4)   โรงเรียนมสีถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 

ขอ้จ ากดั / จุดออ่น 

1)   เด็กสว่นใหญอ่ยูต่า่งอ าเภอและไกลจากโรงเรียน ยากล าบากตอ่การเดินทางมาโรงเรียน 
2)   นโยบายจากภาครัฐท่ีไมแ่นน่อน 
3)   บุคลากรมกีารเขา้ออกบอ่ย  สง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนไมตอ่เน่ือง  
4)   บุคลากรมวีฒุิการศึกษาท่ีไมต่รงเอกกบัการสอน 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

ใชห้ลกัสูตรปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560  ใชห้นังสือของสถาบนัศูนย์วจิัยทางวชิาการ 

แหลง่เรียนรู้  ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน 

 ห้องสมดุมขีนาด  72  ตารางเมตร  และมมุตามห้อง จ านวนหนังสือในห้องสมดุ   11,000  เลม่ 

 การสืบคน้หนังสือและการยืม – คืน ใชร้ะบบ.........บัตรห้องสมดุ.............. 

 จ านวนนักเรียนท่ีใชห้้องสมดุในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย...250....คนตอ่วนั 

 คิดเป็นร้อยละ  ......76.22....ของนักเรียนทั้งหมด 

 ห้องปฏิบติัการมทีั้งหมด.....13........ห้อง   ไดแ้ก ่
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 ห้องคอมพิวเตอร์ ... 2....ห้อง  ห้องศิลปะ .....1.....ห้อง 

 ห้องวทิยาศาสตร์               ....1....ห้อง  ห้องพยาบาล .....1.....ห้อง 

 ห้องปฏิบติัการทางภาษา  ....2....ห้อง  ห้องพละ .....1.....ห้อง 

 ห้องนาฎศิลป์ / ดนตรี       ...2....ห้อง  ห้องสันทนาการ .....1.....ห้อง 

 ห้องส่ือการเรียนการสอน.....1....ห้อง  ห้องศาสนสัมพนัธ์...1.....ห้อง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใชง้าน  มทีั้งหมด......45......เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน ( เคร่ือง ) 

1.ใชใ้นการเรียนการสอน 40 

2.ใชสื้บคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ตได ้ 45 

3.ใชใ้นการบริหาร 5 

 

จ านวนนักเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  

เฉล่ีย.......170.......คนตอ่วนั   คิดเป็นร้อยละ.....75.56........ของนักเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงานวชิาการ 

 

แผนงานงบประมาณ 

 

แผนงานบคุคล 

 

แผนงานบริหารงานท ัว่ไป 

1.  การพฒันาหรือการ

ด าเนินการ เกีย่วกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระ

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

2.  การวางแผนดา้นการวชิาการ 

3.  การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรใน

สถานศึกษา 

5.  การพฒันากระบวนการ

เรียนรู ้

6.  การวดัผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทยีบโอนผลการ

เรียน 

7.  การวจิัยเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 
 

1.  การจัดท  าแผนงบประมาณและ

ค  าขอต ัง้งบประมาณ เพื่อเสนอตอ่

ส านักบริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 

2.  การจัดท  าแผนการใชจ่้ายเงิน 

ตามทีไ่ดร้บัจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักบริหารงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน/เขตพื้นที่

การศึกษาฯโดยตรง 

3.  การอนุมตักิารจ่ายงบประมาณที่

ไดร้บัจัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 

1.  การวางแผนอตัราก  าลงั 

2.  การจัดสรรอตัราก  าลงัครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแตง่ต ัง้   

4.  การเปล่ียนต  าแหน่งให้สูงขึ้น 

การลาออกของครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเกีย่วกบัการ

เล่ือนข ั้นเงินเดือน 

6.  การลาทกุประเภท 

7.  การประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน 

 

1.  การพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและพฒันา

เครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

4.  งานวจิัยเพื่อการพฒันานโยบาย

และแผน 

5.  การจัดระบบการบริหารและ

พฒันาองคก์ร 

6.  การพฒันามาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน 

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือขา่ยผู ้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

สภานักเรียน ศิษย์เกา่ 

คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา 
 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบคุคล แผนงานบริหารงานท ัว่ไป 

8.  การพฒันาและ

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้

9.  การนิเทศการศึกษา  

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบ

ประกนัคณุภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 

12.  การส่งเสริมชมุชนให้

มีความเขม้แข็งทาง

วชิาการ 

13.  การประสานความ

ร่วมมือในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษา

และองคก์รอ่ืน 

14.  การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวชิาการแก่

บคุคล ครอบครวั องคก์ร 

หน่วยงานสถานศึกษา

และสถานประกอบการ

อ่ืนทีจ่ัดการศึกษา 

15.  การจัดท  าระเบยีบ

และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั

งานดา้นวชิาการของ

สถานศึกษา 

16.  การคดัเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใชใ้น

สถานศึกษา 

17.  การพฒันาส่ือ และใช ้

ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

5.  การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการ

ใชง้บประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการ

ใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

8.  การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อ

การศึกษา 

9.  การปฏบิตังิานอ่ืนใดตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายเกีย่วกบักองทนุเพื่อการศึกษา 

10.  การบริหารจัดการทรพัยากรเพื่อ

การศึกษา 

11.  การวางแผนพสัดุ 

12.  การก  าหนดรูปแบบรายการ หรือ

คณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือ

ส่ิงกอ่สรา้งทีใ่ชง้บประมาณเพื่อเสนอตอ่

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฯ/สช  

13.  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ

การจัดท  าและจัดหาพสัดุ 

14.  การจัดหาพสัดุ 

15.  การควบคมุดูแล บ  ารุงรกัษาและ

จ าหน่ายพสัดุ 

16. การรบัเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการ

จ่ายเงิน 

17.  การจัดท  าบญัชกีารเงิน 

18.  การจัดท  ารายงานทางการเงิน และงบ

การเงิน 

19.  การจัดท  าหรือจัดหาแบบพิมพ์บญัช ี

ทะเบยีนและรายงาน 

8.  การด าเนินการทางวนิัยและ

การลงโทษ 

9.  การจัดระบบและการจัดท  า

ทะเบยีนประวตั ิ

10.  การจัดท  าบญัชรีายชือ่ครู

และบคุลากรทางการศึกษา

เพื่อรบัเงินสนับสนุนตา่งๆ 

11.  การส่งเสริมการประเมิน

การเรียนการสอนของครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

12.  การส่งเสริมและยกย่อง

เชดิชเูกยีรต ิ

13.  การส่งเสริมมาตรฐาน

วชิาชพีและจรรยาบรรณ

วชิาชพี 

14.  การส่งเสริมวนิัย 

คณุธรรมจริยธรรมส าหรบัครู

และบคุลากรทางการศึกษา 

15.  การริเร่ิมส่งเสริมการ

ขอรบัใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีครูและบคุลากร

ทางการศึกษา 

16.  การพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา 

 

8.  การด าเนินงานธุรการ 

9.  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10.  การจัดท  าส ามะโน

ประชากร 

11.  การรบันักเรียน 

12.  การประสานงานจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอธัยาศยั 

13.  การระดมทรพัยากรเพื่อ

การศึกษา 

14.  การทศันศึกษา 

15.การส่งเสริมงานกจิการ

นักเรียน 

16.  การประชาสมัพนัธ์งาน

การศึกษา 

17.  การส่งเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานการจัดการศึกษา  

ของบคุคล องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอ่ืนทีจ่ัด

การศึกษา 

18.  งานประสานราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   

19.  การรายงานผลการ

ปฏบิตังิาน 

20.  การจัดระบบการควบคมุ

ภายในหน่วยงาน 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนิภาศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

นางนภิาศิริ  โตอนนัต์ 
(รองผู้อ  านวยการโรงเรียน) 

 

นายชาญณรงค์  โตอนนัต์ 
(รองผู้อ  านวยการโรงเรียน) 

 

นางทศันีย์  ตราวณชิกุล  

ผู้ รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายอมร  พัวพันธ์ 
(รองผู้อ  านวยการโรงเรียน) 

 

นางสาวพิจิการ์
ทลาไธสง 

หวัหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านบุคคล 

นางธนาภรณ์   
กล้าหาญ 

หวัหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านบริหารงานทัว่ไป 

 

นางรุ้งอรุณ   
พงษ์พันนา 

หวัหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านวิชาการ 

 

นางดวงใจ  
ดาโสม 

หวัหน้าฝ่ายบริหาร
ด้านงบประมาณ 
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ลักษณะผู้ รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั/บริษทั 
มลูนิธิในพทุธศาสนา/การกศุลของวดั 
มลูนิธิในคริสต์ศาสนา 
มลูนิธิในศาสนาอิสลาม 
อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................  

    

ประเภทโรงเรียน 
                  ประเภทโรงเรียนในระบบ 

 สามญัศึกษา 
       การกศุลของวดั 
  การศึกษาพิเศษ 
  การศึกษาสงเคราะห์ 
  ในพระราชปูถมัภ์ 
  สามญัปกติ 
  อิสลามควบคูส่ามญั  
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ข้อมลูนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
 ปีการศึกษา  2562  มจี านวนนักเรียนรวม   257 คน 

  - ระดบัเตรียมอนุบาล   จ านวน     32      คน 

- ระดบัช ั้นอนุบาล       จ านวน   225 คน   

ตารางที ่1    แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับศึกษา / ช้ัน 

ช ั้น 

ภาคเรียนท่ี 1/2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 

รายชื่อครูประจ าช ั้น ชาย

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

ชาย

(คน) 

หญิง

(คน) 

รวม

(คน) 

อนุบาล 1/1 in 11 12 23 11 12 23 นางสาวบณัฑิตา         บุญทูล 

อนุบาล 1/2 12 12 25 13 15 28 นางสาวโศจิรัตน์         มขินุทด 

อนุบาล 2/1 10 9 20 9 10 19 นางสาวสุทธ์ิธาศีณี     ไตรพรม 

อนุบาล 2/2 9 10 19 9 11 20 นางสาวศิริลกัษณ์       ไชยสน 

อนุบาล 2/3 10 14 24 13 11 24 นางสาวมณีรัตน์           มแีกว้ 

อนุบาล 2/4 10 12 22 10 12 22 นางสาวนิตยา             พรมแพง 

อนุบาล 3/1 3 6 9 3 6 9 นางจุรีย์พรจนัทรภาส 

อนุบาล 3/2 12 10 22 12 9 21 นางสาวจิติภสัร์ พทุธโคตร 

อนุบาล 3/3 17 13 30 16 13 29 นางสาววนัเพ็ญ        โพธ์ิเงิน 

อนุบาล 3/4 14 16 30 14 16 30 นางสาวเสารัตน์        โกรัมย์ 

ครูพี่เล้ียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวสาวติรี           ทองค า 

Miss.LoraSildaLuberas 

Miss.Herlyn  Real  Jarder 

Miss.Christymae 

Miss.JosphineWambuiNjuguna 

Miss.DamarisNungariMuigal 

รวม 108 114 224 110 115 225 16 
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การจัดการเรียนการสอน 
 ปกติ  (สามญัศึกษา) 

          English  Programไดรั้บอนุญาตเมือ่................................................... 
  

1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้ เรียนจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดสอน  

ระดับทีเ่ปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้ เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้ เรียนทีมี่
ความต้องการ

พเิศษ 
 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญงิ ชาย หญงิ 
อนุบาลปีท่ี1 1 1 24 27 - - 51 
อนุบาลปีท่ี2 2 2 41 44 - - 85 
อนุบาลปีท่ี3 2 2 45 44 - - 89 

รวมทั้งส้ิน 5 5    110 115 - - 225 

 
 

แผนภาพผู้ เรียนจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดสอน 
 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดบัเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 

ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

 

ปีการศึกษา 

เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3  

รวม

ทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2560 17 14 31 37 34 71 59 50 109 56 62 118  329 

2561 22 17 39 32 35 67 43 41 84 46 51 97 287 

2562 16 16 32 24 27 51 41 44 85 45 44 89 257 

 

จ านวนนักเรียนอนุบาล 2560-2562 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

เตรียม อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

2560 

2561 

2562 
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ข้อมลูบุคลากร 
ปีการศึกษา  2562 สถานศึกษามคีรู  จ านวน  60คน   บุคลากรทางการศึกษา 1  คน    มอีายุเฉล่ีย  42.20  ปี  มี
ประสบการณ์ในการสอนเฉล่ีย 18  ปี    สอนเฉล่ียระดบัช ั้นอนุบาล  15 ช ัว่โมง / สัปดาห์  ระดบัประถมศึกษา  20 
ช ัว่โมง/สัปดาห์   ระดบัมธัยมศึกษา  17  ช ัว่โมง/สัปดาห์ และมสีถิติการเขา้รับการอบรมสัมมนาในวชิาท่ีสอนใน
รอบปีท่ีผา่นมาไมต่ ่ากวา่   40  ช ัว่โมงตอ่ปี   ในดา้นอตัราก  าลงัสถานศึกษามอีตัราสว่นนักเรียน ตอ่ครู ระดบั
ปฐมวยั จ านวน   1:16ประถม จ านวน  1:30  ระดบัมธัยม จ านวน  1:30ในดา้นวฒุิการศึกษา ครูโดยรวมร้อยละ   
100  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และร้อยละ 100   ของครูโดยรวมสอนตรงตามวชิาเอกและความถนัด 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรประจ าปีการศึกษา  2562 
 

ล าดบัท่ี ชื่อ - สกลุ วฒุิการศึกษา 

 

วนั เดือน ปี 

เกดิ 

ปีท่ีจบการศึกษา 

1. นางทศันีย์               ตราวณิชกลุ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 08/11/05 2550 

2. นางนิภาศิริโตอนันต์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 29/01/28 2554 

3. นายชาญณรงค์        โตอนันต์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 14/03/24 2554 

4. นายอมร                   พวัพนัธ์ ศศ.ม.   ( บริหารการศึกษา ) 13/07/17 2552 

5. นางอมรรัตน์            พวัพนัธ์ ค.บ.  ( ปฐมวยั ) 29/08/19 2540 

6. นางดวงใจ                ดาโสม วท.บ. ( เคม ี) 02/02/22 2551 

7. นางรุ้งอรุณ              พงษ์พนันา ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 13/08/25 2548 

8. นางธนาภรณ์            กลา้หาญ ศศ.บ. ( พฒันาชมุชน ) 02-12-15 2534 

9. นางสาวอรวรรณ เนตรด ากลุ ค.บ. ( คณิตศาสตร์ ) 19/11/35 2558 

10. นางสาวพิจิการ์ทลาไธสง คบ. ( วทิยาศาสตร์ ) 24/09/36 2559 

11. นางสาวบณัฑิตา       บุญทูล ค.บ. ( ปฐมวยั ) 15/04/33 2557 

12. นางพรทิพย์              โสมกลุ วท.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) 10/03/27 2550 

13. นางสาวโศจิรัตน์       มขินุทด ค.บ.( การศึกษาปฐมวยั  ) 27/12/33 2558 

14. นางสาวศิริรัตน์         ปราบรัมย์ ค.บ.( วทิยาศาสตร์ ) 28/05/35 2558 

15. นางสาวเฉลิมสิริ    เปรมพินิจ ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 03/05/2500 2539 
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16. นางสาววนัเพ็ญ         โพธ็เงิน ค.บ.( ศิลปะศาสตร์ส่ือมวลชน ) 17/02/2521 2556 

17. นางสาวแพรววภิา  หมวดพิมาย ค.บ. ( ปฐมวยั ) 10/01/34 2559 

18. นายบญัญติั           พลูเพิ่ม พธ.บ. ( การสอนสังคมศึกษา ) 01/10/2499 2532 

19. นางนงนุช                จ าสนอง ค.บ.( ดนตรีศึกษา ) 06/03/27 2537 

20. นางสาวบุษราคมั  ฐานกระโทก ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 29/07/36 2560 

21. นางสาวกาญจนพร  กา่ยกอง วท.บ. ( ชีววทิยา ) 11/04/38 2561 

22. นางสาววนัเพ็ญ      พลาหาญ วท.บ. ( ชีววทิยา ) 17/11/38 2561 

23. นางสาวปวณีา        ฉกรรจ์ศิลป์ ค.บ. ( เคม ี) 31/12/37 2561 

24. นางเทพประทาน    ฉววีงค์ บธ.บ. ( การตลาด ) 06/01/20 2545 

25. นางสาวผาณิต         มนต์ดี ค.บ. ( วทิยาศาสตร์ ) 23/04/34 2558 

26. นายอธิภทัร             จนัทิพย์ ค.บ. ( ศิลปศึกษา )  03/07/37 2561 

27. นายธวชัชยั              วดักลาง ค.บ. ( ฟิสิกส์ ) 09/05/37 2561 

28. นางสาวสมพร        ศรีกระสังข์ ศศ.บ. ( ภาษาไทย ) 05/04/20 2556 

29. นางสาวดารุณีสีลาเกตุ ค.บ. ( สังคมศึกษา ) 30/12/37 2561 

30. นายพรทว ี               สงวนพิมพ์ พธ.บ.(สังคมศาสตร์การบริหารรัฐกิจ) 04/01/11 2544 

31. นางสาวบงัอร         จนัทาทพั วท.บ. ( ชีววทิยา ) 30/05/38 2561 

32. นายวรนาถ             รัตนาทิวดั ค.บ. ( พลศึกษา ) 25/08/35 2560 

33. นางสาวจนัธิดา       บุญพนู ค.บ. ( ฟิสิกส์ ) 17/10/37 2561 

34. นางสาวชติุมา         ชยัพล บธ.บ ( คอมพิวเตอร์ ) 15/09/34 2560 

35. นางสาวกมลชนก    บุรานอก ค.บ. ( อุตสาหกรรมศึกษา ) 05/12/38 2561 

36. นางสาวเสาวรัตน์   โกรัมย์ วทบ. ( สถิตปิระยุกต ์ ) 08/02/40 2562 

37. นางสาวศิริลกัษณ์    ไชยสน คบ.( พลศึกษา ) 18/02/39 2562 

38. นางสาวนุจิรา            แสงนุช คบ.สังคมศึกษา 30/05/38 2561 

39. นางสาวสุทธ์ิธาศิณ๊   ไตรพรม ค.บ. ( ปฐมวยั ) 20/03/35 2559 

40. นางสาวมณีรัตน์       มแีกว้ บช.บ (บญัชี ) 29/05/32 2557 

41. นางสาวชนาพร        ตามกลาง คบ. ( คณิตศาสตร์ ) 02/02/38 2562 

42. นางสาวเพียงเดือน    เปลาโก ศศ.บ ภาษาไทย 09/12/33 2560 
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43. นางสาวสุภาพร     แพะขนุทด ค.บ. (ภาษาองักฤษ ) 26/03/39 2562 

44. นายบุญเย่ียม         บุญจนัทร์ วทบ. ( วทิยาศาสตร์การกฬีา ) 03/01/35 2557 

45. นางสาวมิง่ขวญั    ศรีสอน ศษ.บ ( วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ) 31/01/37 2561 

46. นางสาวพรรณนิภา  แมน้ทอง คบ. ( เคม ี ) 21/02/39 2562 

47. นายอมรเทพ          รว่มกลู คบ. ( ดนตรี ) 03/02/38 2562 

48. นางรจณี                 บุตรโคตร ศศบ. ( องักฤษ ) 03/03/24 2559 

49. นางสาวจริยาภรณ์   พนูสวสัด์ิ ศศบ. ( ภาษาองักฤษธุรกจิ ) 17/10/37 2560 

50. นางสาวนิตยา         พรมแพง อ.ศศ ( การศึกษาปฐมวยั ) 31/01/35 2562 

51. นางสาวสาวติรี       ทองค า ม.6 ( ครูพี่เล้ียง ) 27/01/37 2555 

52. Mrs. Nomalizo  Yvonne Mvimbe Bachelor of Science 11/02/1967 2533 

53. Miss.Juanalyn AB-Mass communication 24/06/1987 2009 

54. Miss.Joan ‘s Trulillo Bachelor of  Science 17/04/1979 2001 

55. Miss.Christymae Bachelor of  Elementary 

education General Education 

13/07/1992 2514 

56. Miss.NaormiMwende Bachelor of inArts 

( Education ) 

23/08/1985 2010 

57. Miss.JosphineWambuiNjuguna Bachelor of  Education 

( English Literature ) 

21/11/1992 2015 

58. Miss.LoraSildaLuberas Bachelor of  

Sciencecommunication  in  

data  Prosessing 

14/05/1980 1980 

59. Miss.DamarisNungariMuigal Bachelor of Arts 

( Education ) 

16/07/1995 2018 

60 Miss.Herlyn  Real  Jarder Bachelor of  Science 01/07/1996 2019 
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ตารางที ่3 ข้อมูลด้านการศึกษาบุคลากร  อายุ  และประสบการณ์สอน  

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาย ุ ประสบการณ์ 

ชาย หญงิ ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี เฉลี่ย  สอนเฉลี่ย ( ปี ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน - 1 - - 1 58 37 

รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 2 1 - - 3 40 21 

ผูจ้ดัการ - - - - - - - 

ครู 7 47 - 54 - 30 9 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - 

ลูกจา้ง - 5 5 - - 49 11 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 32 6 

นักการ / ภารโรง 1 - 1 - - 59 28 

รวม 10 55 6 55 4 45 19 

 
 

 

●  มคีรูท่ีสอนวชิาตรงตามวชิาเอก  38  คน   
●  มคีรูท่ีสอนวชิาตามความถนัด    16  คน   
 
 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
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 1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง  

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผูร้บัใบอนุญาต   1  1 

- ผูจ้ัดการ      
- ผูอ้ านวยการ      

- รอง/ผูอ้ านวยการ   3  3 
รวม   4  4 

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ  10   10 

- ครูตา่งชาต ิ  5   5 
รวม  15   15 

3. บคุลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าที ่  1   1 
4.อื่นๆ (ระบ)ุ...      

รวม  1   1 
รวมท ัง้ส้ิน  16 4  20 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผูเ้รียนตอ่ครู    ....16... : …1…. 
จ านวนผูเ้รียนตอ่ห้อง  ...23.... :…1…. 
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1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที ่1 ครูสอนหลายระดบัช ัน้ให้กรอกขอ้มูลในระดบัทีม่ีจ านวนช ัว่โมงสอนมากทีสุ่ด 
   กรณีที ่2 ครูทีจ่บวชิาเอกการประถมศึกษาถือวา่ตรงเอกสามารถสอนไดใ้นทกุวชิา ในระดบัประถมศึกษา 
 

ระดบั/กลุม่สาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวยั 6 - - -   
ภาษาไทย - - 1 - 1 - 
คณิตศาสตร์ 1 - 2  1 - 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 - 9 - 6 - 
สงัคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม - - 4 - 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - 1 - 
ศิลปะ - - 2 - 1 - 
การงานอาชพี 1 - 1 - 2 - 
ภาษาตา่งประเทศ 5  2 - 1 - 
 16  23 - 15 - 

   

 
   1.3.3สรุปจ านวนครูทีท่ าหน้าทีค่ัดกรอง  และนักเรียนทีมี่ความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

 (กรณโีรงเรียนมีนักเรียนพเิศษเรียนร่วม)  
 

จ านวนครูทีท่  าหน้าทีค่ดักรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เขา้รบัการ
อบรม 

หน่วยงานทีเ่ขา้รบัการ
อบรม 

ครูทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีน 
เป็นผูค้ดักรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูทีไ่ดร้บัเงิน
เพิ่มพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ท ัง้หมด 
ขึ้น

ทะเบยีน 
ไม่ขึ้น
ทะเบยีน 

 1. - - - - - 
 2. - - - - - 
 3.   เพิ่มได ้      
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1.3.4สรุปจ านวนครูทีเ่ข้ารับการอบรม 

 
จ านวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมปีการศึกษา 2562 

- นางสาวโศจิรตัน์ 
    มีขุนทด 

- นางสาวนิตยา 
  พรมแพง 
- นางสาวจิติภสัร์ 
   พทุธโคตร 
- นางสาววนัเพ็ญ 
  โพธ์ิเงิน 

- อบรมโครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ทีเ่น้นความแตกตา่งตาม  
  พหุปัญญา  MI ตามแนวคดิกระบวนการพฒันาวชิาชพีครู PLC ครอบคลุมเทคนิควธีิการเรียนรู ้
  ตามผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active  learning AL 
-อบรมจินตคณิต 
- อบรมมาตรฐานปฐมวยัแห่งชาต ิ
- อบรม Phonic 
-อบรมประกนัคณุภาพภายในของสงักดัเอกชน 

-  นางสาวสุทธ์ิธาศิณี 
ไตรพรม 

- อบรมโครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ทีเ่น้นความแตกตา่งตาม  
    พหุปัญญา  MI ตามแนวคดิกระบวนการพฒันาวชิาชพีครู PLC ครอบคลุมเทคนิควธีิการเรียนรู ้
   ตามผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active  learning AL 
-อบรมจินตคณิต 
- อบรมมาตรฐานปฐมวยัแห่งชาต ิ
- อบรม Phonic 

-  นางสาวเสาวรตัน์   
   โกรมัย์ 

- อบรมโครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาครูตาม หลกัสูตรแนวใหม่ทีเ่น้นความแตกตา่งตาม  
   พหุปัญญา  MI ตามแนวคดิกระบวนการพฒันาวชิาชพีครู PLC ครอบคลุมเทคนิควธีิการเรียนรู ้
   ตามผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active  learning AL 

-  นางสาวศิริลกัษณ์ 
    ไชยสน 
- นางจุรีย์พร  
จนัทรภาส 

- อบรมโครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาครูตาม หลกัสูตรแนวใหม่ทีเ่น้นความแตกตา่งตาม  
   พหุปัญญา  MI ตามแนวคดิกระบวนการพฒันาวชิาชพีครู PLC ครอบคลุมเทคนิควธีิการเรียนรู ้
   ตามผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active  learning AL 
-  อบรมวทิยาการค  านวน 

-  นางสาวบณัฑิตา   
    บญุทลู 

-นางสาวมณีรัตน์ 
  มแีกว้ 

- อบรมโครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ทีเ่น้นความแตกตา่งตาม  
   พหุปัญญา  MI ตามแนวคดิกระบวนการพฒันาวชิาชพีครู PLC ครอบคลุมเทคนิควธีิการเรียนรู ้
   ตามผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง Active  learning AL 
- อบรมจินตคณิต 
- อบรมมาตรฐานปฐมวยัแห่งชาต ิ
- อบรม Phonic 

- Miss.LoraSilda 

Luberas 

- Miss.Herlyn  Real 

- เทคนิคการสอนสู่มาตรฐานสากล 
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Jarder 

- Miss.Christymae 

- Miss.Josphine 

WambuiNjuguna 

- Miss.Damaris 
NungariMuigal 

 
2. ข้อมูลพืน้ฐานแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา   ศึกษาดี  มคีณุธรรม   น าชมุชน   คนพฒันา 

 ค าขวัญ    มารยาทดี   มวีนิัย   ใฝ่ศึกษา 

              สีประจ าโรงเรียน  น ้ าเงิน – ชมพ ู 

 

 

  

 

 

สีน า้เงิน  หมายถึง    คือ ความซ่ือสัตย์   ความสามคัคี 

 สีชมพ ู   หมายถึง    คือ ความออ่นน้อมถอ่มตน  รักการศึกษา 

 

ตราประจ าโรงเรียนหมวกบัณฑิต ใบประกาศนียบัตร วงกลมล้อมรอบหมายถึงความมุง่ม ัน่ทางการศึกษา 
ความส าเร็จทางการศึกษา ความรักความอบอุน่ท่ีมใีห้ซ่ึงกนัและกนั  
 

อัตลักษณ์:   ระดบัปฐมวยั   -    พดูเพราะ  ไหวส้วย 
 

เอกลักษณ์:                   -    โรงเรียนอบอุน่เสมอืนบา้น 
 
อาคารสถานท่ีมเีน้ือท่ี 8 ไร ่ อาคารเรียนปฐมวยั 4 หลงั อาคารประถมศึกษา 2 หลงั อาคารมธัยมศึกษา 2 หลงั  

อาณาเขตบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสถานศึกษา  ไดแ้ก ่อ าเภอหนองกี ่ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

เทศบาลหนองกี ่  ห้องสมดุประชาชน  วดัสระหลวง  ไปรษณีย์ 
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ปรัชญา   ค าขวัญ   วิสัยทัศน์    พันธกิจ   เป้าหมาย 

 

 ปรัชญา   ศึกษาดี  มคีณุธรรม   น าชมุชน   คนพฒันา 

 ศึกษาดี  หมายถึง      มคีวามรู้ทกัษะทางวชิาการ  และมศีกัยภาพในการพฒันาตนเอง  

 มคีณุธรรม หมายถึง      มจิีตใจท่ีมคีณุธรรมพื้นฐาน  8 ประการ  ไดแ้ก ้1. ขยนั  2. ประหยดั 

     3. มคีวามชื่อสัตย์   4. มวีนิัย   5. สุภาพ   6. สามคัคี   7. สะอาด 

                                                                    8. มนี ้ าใจ 

 น าชมุชน หมายถึง มจิีตใจสาธารณะ  อุทิศตนเพื่อสว่นรวม 

 คนพฒันา หมายถึง มทีกัษะท่ีดีในการด ารงชีวติ  พร้อมพฒันาตนในทุกดา้น  

 

ค าขวัญ   มารยาทดี   มวีนิัย   ใฝ่ศึกษา 

 มารยาทดี หมายถึง มกีริิยาท่ีสุภาพ   วาจาไพเราะ 

 มวีนิัย  หมายถึง ปฏิบติัตามกฎโรงเรียนและสังคม 

 ใฝ่ศึกษา หมายถึง ตั้งใจศึกษาหาความรู้และแสวงหาความรู้ใหม ่ๆ  

วิสัยทศัน์ 

โรงเรียนนิภาศิริมุง่สร้างคนดี  มปัีญญา  เทคโนโลยีกา้วหน้า  น าพาวชิาการ  ประสานภูมิ 

ปัญญา  พฒันาสูส่ากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 
พนัธกิจ 

- จดัการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพโดยมุง่เน้นเด็กเป็นส าคญัเป็นไปตามมาตรฐานและ
เป้าหมายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ผลิตเด็กให้มคีณุภาพเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายทั้งในดา้นคณุธรรม จริยธรรม  วชิาการ และทกัษะ
การท างาน 

- จดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนและห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ืออ านวยตอ่การเรียนการสอน  
- จดัระบบการประกนัคณุภาพภายใน   การประเมนิคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์อยา่งมรีะบบและการ

บริหารจดัการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับและพึงพอใจตอ่ทุกฝ่าย 
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เป้าประสงค์ 

- 1. เด็กไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
- 2. เด็กมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 
- 3. โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจดัการเรียนการสอน,ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อ 

     การศึกษา 

- 4.  ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อมพฒันาสูค่รูมอือาชีพ  
- 5.  การบริหารจดัการโรงเรียนได้มาตรฐาน 
- 6.  สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี 
- 7.  สืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

- 8.  สง่เสริมกจิกรรมเตรียมตัวเขา้สู ่อาเซียนและThailand 4.0 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาหลกัสูตร ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอน สง่เสริมทกัษะการคิด ทกัษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาแหง่ชาติและความต้องการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิ 

กลยุทธ์ที ่ 2  พฒันาคณุธรรม จริยธรรมผูเ้รียนให้มคีณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มจิีตส านึกของความเป็นไทย
ด ารงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มจิีตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ที ่3   พฒันาอาคารสถานท่ีและสง่เสริมสุขภาพของผูเ้รียนให้มสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
สง่เสริมศกัยภาพในดา้น  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการ 
 
กลยุทธ์ที ่4พฒันาครูให้มคีณุภาพทางวชิาการตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณครูมศีักยภาพในการใชก้าร

วจิยั ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับหลักสูตร การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที ่5 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาด้วยระบบคณุภาพ สง่เสริมความสัมพนัธ์ ความรว่มมอืกบัช ุมชน  

ทอ้งถ่ินให้มบีทบาทในการมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษารว่มกนั สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัว

เขา้สูอ่าเซียน 
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การก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย/เป้าประสงค์  

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 

โรงเรียนนิภาศิริมุง่สร้าง

คนดี มปัีญญา เทคโนโลยี

กา้วหน้า น าพาวชิาการ 

ประสานภูมปัิญญา 

พฒันาสูส่ากล บน

พื้นฐานความเป็นไทย 

1.จดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยเน้นเด็กเป็นส าคญั
เป็นไปตามมาตรฐานและ เป้าหมาย
การจดัการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.เด็กไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมี
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.ผลิตเด็กให้มคีณุภาพเป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่ายทั้งในดา้นคณุธรรม  
จริยธรรม   วชิาการ 
และทกัษะการท างาน 

2.เด็กมคีณุธรรม จริยธรรม 

และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

3. จดัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนและ

ห้องเรียนให้มบีรรยากาศเอ้ืออ านวย

ตอ่การเรียนการสอน 

3. โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การ

จดัการเรียนการสอน 

ระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 4.จดัระบบการประกนัคณุภาพ
ภายใน  การประเมนิคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์อยา่งมรีะบบและการ
บริหารจดัการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ
และพึงพอใจตอ่ทุกฝ่าย  
 

4.1ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความพึงพอใจ 

พร้อมพฒันาสูค่รูมอือาชีพ 

4.2 การบริหารจดัการโรงเรียนได้มาตรฐาน 

4.3 สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี 

4.4 สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถ่ินสง่เสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

4.5 สง่เสริมกจิกรรมเตรียมตวัเข้าสูอ่าเซียน 
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การก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  เป้าหมาย/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1 เด็กไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมคีุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตร ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการ

สอน สง่เสริมทกัษะการคิด ทกัษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการจัดการศึกษาแหง่ชาติและความ

ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

2.เด็กมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาคณุธรรม จริยธรรมผูเ้รียนให้มคีณุลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค์ มจิีตส านึกของความเป็นไทยด ารงชีวติตาม

หลกัเศรษฐกจิพอเพียง มจิีตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

3.โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจัดการ

เรียนการสอนระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาอาคารสถานท่ีและสง่เสริมสุขภาพของ

ผูเ้รียนให้มสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สง่เสริม

ศกัยภาพในดา้น  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการ 

4.ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อม

พฒันาสูค่รูมอือาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาครูให้มคีณุภาพทางวชิาการตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณครูมศีักยภาพในการใชก้ารวจิยั ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับหลักสูตร การเรียนการ

สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.การบริหารจดัการโรงเรียนได้มาตรฐาน 

6.สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี 

7.สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถ่ินสง่เสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

8.สง่เสริมกจิกรรมเตรียมตัวเขา้สู ่อาเซียน 

กลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาด้วยระบบคณุภาพ 

สง่เสริมความสัมพนัธ์ ความรว่มมอืกบัช ุมชน  ทอ้งถ่ินให้มี

บทบาทในการมสีว่นรว่มในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกนั 

สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวเขา้สูอ่าเซียน  
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  เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.เด็กไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งมคีุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. เด็กในวยัเรียนไดเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  และมคีณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ100  

2.นักเรียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ี

พึงประสงค์ 

2. ร้อยละ 80 ของเด็กมคีณุธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

3.โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจัดการ

เรียนการสอนระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

3.ร้อยละ  80 ของเด็ก ,บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจดัการเรียนการสอน  

4.ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความพึงพอใจ พร้อม

พฒันาสูค่รูมอือาชีพ 

4. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียนก  าหนด 

5.การบริหารจดัการโรงเรียนได้มาตรฐาน 5.ร้อยละ 80 ของการบริหารจดัการของโรงเรียนได้มาตรฐาน  

6. .สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี 6. ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ

ส่ือสารในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.สืบสานวฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถ่ินสง่เสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

7. ร้อยละ 80 ด าเนินการตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียงและสืบ

สานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

8. .สง่เสริมกจิกรรมเตรียมตัวเขา้สู ่อาเซียน 

 

8. ร้อยละ 80 มคีวามพร้อมทุกดา้นเขา้สูส่มาคมอาเซียน  
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ยุทธศาสตร์ / โครงการปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1    พฒันาคณุภาพผูเ้รียน  

1.โครงการวนัส าคญั 
2.โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
3.โครงการสง่เสริมศกัยภาพเด็ก 
4.โครงการสง่เสริมวชิาการ 
5.โครงการนิทานเพื่อนรัก 
6.โครงการสง่เสริมสุขภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2     พฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 

1. โครงการจดัท าและพฒันาหลกัสูตร 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

3. โครงการนิเทศการสอน 

4. โครงการประกนัคณุภาพภายใน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างเสริมสังคมแหง่การเรียนรู้ 

1. โครงการสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน 

2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   สง่เสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1.โครงการมารยาทดีศรีนิภา 

2.โครงการวนิัยดีศรีนิภา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สง่เสริมและพฒันาคณุภาพของสถานศึกษา 

1.โครงการรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดั
ประเด็นการตดิตาม
ประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(จ านวน) 
คุณภาพ 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดบัปฐมวยั        

ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 

พฒันาคณุภาพ

ผูเ้รียน 

1. โครงการวนั

ส าคญั 

80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที ่2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพฒันา

หลกัสูตร การ

เรียนการสอน 

การวดัและ

ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่   1.6 

2. โครงการ
ส่งเสริม
คณุธรรม 
จริยธรรม 

80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดที่   1.2 
ตัวช้ีวัดที่   2.2 

3. โครงการ
ส่งเสริม
ศกัยภาพเด็ก 80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดที่   2.1 
ตัวช้ีวัดที่   2.2 

 4. โครงการ

ส่งเสริมวชิาการ 

75 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพฒันา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่   1.2 

5. โครงการ
นิทานเพื่อนรกั 

80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 

 
 

ตัวช้ีวัดที่   2.2 
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6. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

75 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดที่   2.2 

ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 

พฒันาคณุภาพ

การจัด

การศึกษา 

1. โครงการ

จัดท  าและ

พฒันาหลกัสูตร  

5 

 

ดีเลิศ 

 

5 

 

ดีเลิศ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี1

การพฒันา

หลกัสูตร การ

เรียนการสอน 

การวดัและ

ประเมินผล 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่   1.2 

2. โครงการ
พฒันาศกัยภาพ
บคุคลากร 80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดที่   1.2 

4. โครงการ
นิเทศการสอน 

80 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

 
 
มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพฒันา
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การวัดและ
ประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดที่   5.1 
ตัวช้ีวัดที่   5.2 
ตัวช้ีวัดที่   5.3 

 4. โครงการ

ประกนัคณุภาพ

ภายใน 5 ดีเลิศ 5 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพฒันา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่   1.9 

ยุทธศาสตร์  

ที ่3 

สรา้งเสริม

สงัคมแห่งการ

เรียนรู ้

1. โครงการสาย

สมัพนัธ์บา้น

และโรงเรียน 
5 ดีเลิศ 5 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ในการจัดและ

สนับสนุน

การศึกษา

เอกชน 

 

ตัวช้ีวัดที่   3.2 

ตัวช้ีวัดที่   6.1 
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 2. โครงการ

ปรบัปรุงอาคาร

สถานที ่ 5 ดีเลิศ 5 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพฒันา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่   4.4 

ยุทธศาสตร์ 

ที ่4 

ส่งเสริมอตั

ลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 

1.โครงการ

มารยาทดีศรี

นิภา 
85 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ

การจัด

การศึกษาของ

โรงเรียน

เอกชน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่   2.2 

 2.โครงการวนิัย

ดีศรีนิภา 
85 ดีเลิศ 95 ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพฒันา

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดที่   2.2 

ยุทธศาสตร์ 

ที ่5 

ส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพ

ของ

สถานศึกษา 

1.โครงการรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

85 

 

ดีเลิศ 

 

95 

 

ดีเลิศ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  

การพฒันาระบบ

การบริหาร

จัดการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่   3.4 

 
*** ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2การปฏิรูประบบทรัพยากรเพือ่การศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาการศึกษาเอกชนในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7การพฒันาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***ตวัชี้วัดประเด็นการตดิตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏอยู่  ขอ้ 7 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน 

 ระดับปฐมวัย  
  ผลการพฒันาเด็ก 

ผลพฒันาการดา้น 
จ านวน
เด็ก

ท ัง้หมด 

รอ้ยละของเด็กตามระดบัคณุภาพ 
ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ดา้นรา่งกาย 225 223 99.00 - - 2 0.8 
2. ดา้นอารมณ์-จิตใจ 225 222 98.70 3 1.3 - - 
3. ดา้นสังคม 225 225 100 - - - - 
4. ดา้นสติปัญญา 225 215 95.5 10 4.4 - - 

  
5. นวัตกรรม/แบบอย่างทีด่ี (Innovation /Best Practice ) 

 นวตักรรม (Innovation) หมายถึง แนวคดิหรือวธีิการทีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตั ิเพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อการพ ัฒนา 
ซึ่งท  าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางความคดิ กระบวนการ หรือองคก์ร อย่างส้ินเชงิหรือเห็นได้ชดั เ ป็นการพ ัฒนาต่อยอด เพิ่ม
มูลคา่ มีเป้าหมายในเชงิบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คอืมีความสร้างสรรค์(C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้ นๆ (N - 
New) มีคณุคา่มีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างทีดี่ (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวธีิปฏบิตัหิรือขึ้นตอนการปฏิบตัิที่ท  าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการหรือวชิาชพีมีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏชดัเ จน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวธีิปฏบิตัหิรือข ั้นตอน การปฏบิตัติลอดจนความรูแ้ละประสบการณ์ มี ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

 

ชื่อนวตักรรม/แบบอยา่งท่ีดี มาตรฐานดา้น ระดบัการศึกษา 

1. การจดัหลกัสูตรการสอนปฐมวยั 

มาตรฐานท่ี 1  
คณุภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการ
บริหารและการจดัการ 
มาตรฐานท่ี 3   การจดั
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคญั 

ปฐมวยั 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ 

  
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวลั ประเภทรางวลั ระดบั หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั 

หมายเหตุ 

1.ผา่นเกณฑ์การประเมิน
คณิตศาสตร์ปฐมวยัเทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล 
1. เด็กหญงิพิมพ์นภา  เซน็นอก 
2. เด็กหญงิบวับชูา แซเ่ตยี 
3. เด็กหญงิมนัญชยากาทอง 
4. เด็กหญงิณตัสริยาเจริญสุข 
5. เด็กชายอาทวิราห์ผาเงิน 
6. เด็กชายศิวกรผาสุก 

Goldstar      เขตพื้นที/่  
     จังหวดั 
    ภาค/ประเทศ 
√ นานาชาต ิ

โรงเรียนเปล่งประสิทธ์ิ 
สายลมกรุงเทพมหานคร 

 

2.การแข่งขนัวาดภาพสีเทยีน 
เด็กหญงิบวับชูา แซเ่ตยี 

เหรียญทอง √  เขตพื้นที/่  
      จังหวดั 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

3.การแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ 
(Speech)ห้องเรียนสามญั 
เด็กหญงิพทัรานิช  พงศาสกลุชยั 

เหรียญเงิน  √  เขตพื้นที/่  
      จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

๔.การแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ 
(Speech)ห้องเรียนพิเศษ 
เด็กหญงิมนัญชยากาทอง 
 

เหรียญเงิน √    เขตพื้นที/่ 
      จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

๕.การสรา้งภาพดว้ยการฉกี ตดัปะ 
เด็กหญงิณฐักมล แดนมะดนั 
เด็กหญงิไอรินรดา แหวนจะโป๊ะ 
เด็กหญงิสุกญัญา ศรีชยั 
 

เหรียญทอง √    เขตพื้นที/่ 
      จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

กลุ่มพฒันาการดอนอะราง  

๖. การสรา้งภาพดว้ยการฉกี ตดั 
ปะ 
เด็กหญงิณฐักมล แดนมะดนั 
เด็กหญงิไอรินรดา แหวนจะโป๊ะ 
เด็กหญงิสุกญัญา ศรีชยั 

เหรียญทอง √  เขตพื้นที/่ 
      จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบรีุรมัย์เขต ๓ 
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๗. การสรา้งภาพดว้ยการฉกี ตดั 
ปะ 
เด็กหญงิณฐักมล แดนมะดนั 
เด็กหญงิไอรินรดา แหวนจะโป๊ะ 
เด็กหญงิสุกญัญา ศรีชยั 

เหรียญทอง √ เขตพื้นที/่ 
     จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

๘. การแข่งขนัประกวดมารยาท
ไทย 
เด็กชายพงศภคั  พนัชมพู 
เด็กหญงิพิชญา  ทลูกลาง 

เหรียญทอง √  เขตพื้นที/่ 
      จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

๘. การแข่งขนัประกวดมารยาท
ไทย 
เด็กชายพงศภคั  พนัชมพู 
เด็กหญงิพิชญา  ทลูกลาง 

เหรียญทอง √  เขตพื้นที/่ 
       จังหวดั 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาต ิ

ศิลปะหัตถกรรมกลุ่มเอกชน  

 

6.2 ปีการศึกษาทีผ่่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวลั 
ปี พ.ศ..... 
ท่ีไดรั้บ
รางวลั 

หนว่ยงาน 
ท่ีมอบรางวลั หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวลัพระราชทาน - -  
2.นักเรียนรางวลัพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสูส่ากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4. โรงเรียนคณุธรรม (ระดบั สช.ระดบักระทรวง) - -  
5. โรงเรียนเศรษฐกจิพอเพียง - -  

 

7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)  
ประเด็นตัวช้ีวัด ม ี ไม่ม ี

1. การปลูกฝังความมีระเบยีบวนิัย ทศันคตทิีถู่กตอ้งผา่นกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด √  

2. การจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งทกัษะพื้นฐานทีเ่ชือ่มโยงสู่การสรา้งอาชพีและการมีงานท  า √  

3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวเิคราะห์ด้วยวธีิการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทกัษะการคดิแบบมีเหตผุลและเป็นข ั้นตอน (Coding) √  

5. การพฒันาครูให้มีความช  านาญในการจัดการเรียนรูภ้าษาองักฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

√  
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6. การจัดการเรียนรูด้ว้ย STEM Education 
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2สถานศึกษามีนวตักรรมจากการเรียนรูต้ามแนวทาง STEM Education 

√  

7. การเรียนภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการส่ือสารและเพิ่มทกัษะส าหรบัใชใ้นการประกอบอาชพี √  

8. การจัดการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาทีส่าม) √  

9. การส่งเสริมทกัษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรูภ้าษาอ่ืน  √  

10. การใชดิ้จิทลัแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรูห้รือสรา้งอาชพี √  

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่่านมา 

รอบการประเมนิ 
ระดบัผลการประเมนิ 

ระดบัปฐมวยั 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดบัคณุภาพดี 
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดบัคณุภาพดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - 

 
 

9.  หน่วยงานภายนอกทีโ่รงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและสง่เสริมการศึกษาเอกชน  
  สมาคมสหพนัธ์โรงเรียนเอกชนแหง่ประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหง่ประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของเด็ก  
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กทัง้หมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คณุภาพทีไ่ด้ 

 
ปฏบัิติ 

ไม่
ปฏบัิติ 

1 มพีัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุข
นสิัยที่ดี และดแูลความปลอดภยัของ
ตนเองได้ 

 
- 

 
- 

 
85 

 
225 

 
223 

 
99.12 

 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน ้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

√    211 98.23  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตวัได้ดี ใชม้ือและตา
ประสานสัมพนัธ์ได้ดี 

√    223 99.12  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนิสัย  

√    225 100  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัตตินตามขอ้ตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะ 
ท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพตดิ และระวังภัยจาก
บุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียง
อันตราย 

√     
225 

 
100 

 

2 มพีัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

   
85 

 
225 

 
221 98.23 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 

√    225 100  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้ งชัง่ใจ  
อดทนในการรอคอย 

√    222 98.67  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอ่ื้น 

√     
225 

 
100 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส  านึกและค่านิยม      
ท่ีดี 

√    225 100  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

√    205 91.12  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน √    225 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทัง้หมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คณุภาพทีไ่ด้ 

 

ปฏบัิติ 

 

ไม่
ปฏบัิติ 

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าท่ี
รับผดิชอบ อดทนอดกล้ัน 

√    215 95.56  

 2.8 ร้อยละของเด็กซ ือ่สัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

√    225 100  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

√    225 100  

3 มพีัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม 

   
85 

 
225 

 
223 99.12 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ  าวัน มีวินัย  
ในตนเอง 

√     
225 

 
100 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง √    225 100  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

√    225 100  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใ้หญ่ ฯลฯ 

√    217 96.45  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคดิ 
พฤตกิรรม พืน้ฐานครอบครัว เชือ้ชาต ิ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นตน้ 

√    225 100  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้นได้ แก้ไขขอ้ขดัแย้งโดยปราศจาก 
การใชค้วามรุนแรง 

√    220 97.78  

4 มพีัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มทีักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  85 225 224 99.56 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบและ 
เล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

√    225 100  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค  าถามในส่ิงท่ี 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคน้หา
ค  าตอบ 

√    225 100  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  

√    221 98.23  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุลทาง 

√    225 100  
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คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคดิ
แก้ปัญหาและสามารถตดัสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ  ได้ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กทัง้หมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คณุภาพทีไ่ด้ 

 
ปฏบัิติ 

ไม่
ปฏบัิติ 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตาม
ความคดิและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

√    225 100  

 4.6 ร้อยละของเด็กใชส้ื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

√    225 100  

5 เพิ่มเตมิประเด็นพิจารณาได ้        
 5.1 …….        

สรุปผลการประเมิน =  ผลรวมผลการประเมนิทุกประเด็นพิจารณา 
 จ านวนประเด็นพิจารณา  

99.01 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มลูเฉพาะแถบสีขาว 
วธีิค านวณ 

*** ผลการประเมนิ(ร้อยละ) = 100 xจ านวนเด็กผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก  าหนด 
จ านวนเด็กทั้งหมด  

แปลผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก  าลงัพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม    

 

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่ 1  

   โรงเรียนไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสง่เสริม  พฒันาเด็กดา้นอารมณ์และจิตใจให้มใีจรา่เริงแจม่ใส   
มคีวามรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเองมีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกควบคมุอารมณ์ตนเองให้เหมาะสมกบัวยัและชื่นชม
ศิลปะ   ดนตรี  การเคล่ือนไหว  รักธรรมชาติ  เด็กมนี ้ าหนัก  สว่นสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน  หลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เป็นท่ีเส่ียงอนัตราย  รู้จกัหน้าท่ี  รับผิดชอบ  ชื่อสัตย์สุจริต มมีารยาทตามวฒันธรรมไทยทีสัมมาคารวะตอ่ผู้ใหญ่  
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ผูม้พีระคณุ  คณุพอ่  คณุแม ่  ญาติพี่น้องและบุคคลอ่ืน  เด็กมคีวามรักในการอา่น  เลา่เร่ือง เหมาะสมกบัวยั  เด็ก
ไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่รา่งกายและด่ืมน ้ าสะอาดเป็นประจ า ลา้งมอืกอ่นรับประทานอาหารทุก
คร้ัง โรงเรียนจดับริการอาหารกลางวนัเป็นอาหารท่ีถูกสุขอนามยัและค านึงถึงหลกัโภชนาการ  จดักจิกรรมท่ี
หลากหลายท่ีกอ่ให้เกดิสุขภาพจิตดีและมคีวามสุข เชน่ ครูน าพาเด็กท ากจิกรรมการเคล่ือนไหวทา่ทางประกอบ
เพลง  ตามจินตนาการ  การเคล่ือนไหวพร้อมอุปกรณ์ การเลน่ดนตรี การเลา่นิทาน ให้เด็กไดแ้สดงออกผา่น
เสียงเพลง ผา่นการแสดงทา่ทางหรือเคล่ือนไหวประกอบเพลง  จงัหวะ ดนตรี แสดงออกผา่นงานศิลปะใน
กจิกรรมสร้างสรรค์  สง่เสริมทกัษะชีวติและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  เชน่ กจิกรรมปลูก
ผกัปลอดสารพิษ กจิกรรมปลูกขา้วในโครงการปลูกขา้ว และกจิกรรมการท าปุ๋ยหมกัอินทรีย์ เป็นตน้ โรงเรียน
ไดส้ง่เสริมให้เด็กชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบติักจิวตัรประจ าวนั    เสริมทกัษะทางดา้นภาษาตา่งประเทศ
ภาษาองักฤษ  มคีวามคิดสร้างสรรค์ สง่เสริมให้เด็กรู้จกัคิด ฟัง สังเกต พดู ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง โดยการลงมอื
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเองผา่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบตัิงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพที่ได้ ปฏบัิติ ไม่ปฏบัิติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

  5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

√    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

√    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ (Active learning) 

√    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการและ
ความแตกต่างของเด็กปกตแิละกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับ
วิถีชวีิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 

√    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พฒันาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

√    

2 จัดครูให้เพยีงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  √    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์  √    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  √    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  √    
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านการจัดประสบการณ์    5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ 

 
√    
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วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน

พฒันาการเด็ก  
√    

 3.3 ส่งเสริมครูใชป้ระสบการณ์ส  าคญัในการออกแบบการจัด
กิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล 

√    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับเด็กและครอบครัว √    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพฒันาการจัดประสบการณ์โดยใชชุ้มชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC)  
√    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย  
และเพยีงพอ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีค  านึงถึงความปลอดภัย  √    
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีค  านึงถึงความปลอดภัย  √    
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
√    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัย
และเพยีงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาต ิสื่อ
ส  าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

√    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบตัิงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมนิ 
คุณภาพที่ได้ ปฏบัิติ ไม่ปฏบัิติ 

 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก √    

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

√    

 5.2 พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใชส้ื่อในการ
จัดประสบการณ์ 

√    

 5.3 มีการนิเทศตดิตามการใชส้ื่อในการจัดประสบการณ์  √    

 5.4 มีการน าผลการนิเทศตดิตามการใชส้ื่อมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันา 

√    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพฒันาสื่อ และนวัตกรรม
เพือ่การจัดประสบการณ์ 

√    

6 มีระบบบริหารคณุภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

√    

 6.2 จัดท าแผนพฒันาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

√    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  √    
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 6.4  มีการตดิตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล การ
ประเมินตนเองประจ  าปี และรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานตน้สังกัด 

√  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

√    

สรุปผลการประเมิน=      ผลรวมคา่เป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
จ านวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพาะแถบสีขาว 

***  คา่เป้าหมาย =จ านวนขอ้การปฏบิตัใินแตล่ะประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

 

 

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่ 2  

โรงเรียนไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสง่เสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกจิกรรม 

พฒันาคณุภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  โดยการจดัท าโครงการและกิจกรรม  ไดแ้ก ่โครงการพฒันาบุคลากร  

โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  กจิกรรมเย่ียมบา้นการอบรมพฒันาตนเองของคณะครู  จดัท าแผนการจดั

ประสบการณ์ / แผน ขอ้มลูนักเรียนรายบุคคล  เอกสารวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล  และการจดัท าวจิยัในช ั้นเรียน 

 จดัครูเพียงพอกบัช ั้นเรียน  สง่เสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  จดัสภาพ 

แวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภัยและเพียงพอ  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ส าหรับครู  มรีะบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย

มสีว่นรว่มพฒันารูปแบบการบริหารจัดการท่ีท าให้การด าเนินงานเกดิความคลอ่งตัวและปรับปรุงแผนการพฒันา

คณุภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและนโยบายในทุกระดับเพื่อให้เกดิความสมดุล  

ผูบ้ริหารยึดหลกัการบริหารแบบมุง่เน้นการเตรียมการองค์การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารแบบ 

มุง่เน้นผลงาน ( PBB) มุง่ผลสัมฤทธ์ิ ( Result  Based  Management : RBM)  และการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( School  

Based  Management : SBM) ตามนโยบายการบริหารการเปล่ียนแปลง( Change  Mamagement) และการปฏิรูปการเรียนรู้ 

แปลผลการประเมนิคุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏบิตั ิ1 ขอ้ไดร้ะดบัคณุภาพ ก  าลงัพฒันา 

ปฏบิตั ิ2 ขอ้ไดร้ะดบัคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏบิตั ิ3 ขอ้ไดร้ะดบัคณุภาพ ดี 
ปฏบิตั ิ4 ขอ้ไดร้ะดบัคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏบิตั ิ5 ขอ้ไดร้ะดบัคณุภาพ ยอดเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดบัคณุภาพ     ก  าลงัพฒันา 

1.50 –2.49 ระดบัคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดบัคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดบัคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดบัคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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     มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน

ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คณุภาพทีไ่ด้ 

 
ปฏบัิติ 

 
ไม่

ปฏบัิ
ติ 

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  90 16 16 
100 

 
ยอดเยี่ยม 

 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล √    16 100  

 1.2 จัดท าแผนและใชแ้ผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพงึประสงคใ์นหลักสูตร
สถานศึกษา 

√    16 

100  

 1.3 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กครบ
ทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสตปัิญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพฒันาด้านใดด้านหน่ึงเพยีงด้านเดียว 

√    16 

100  

2 สรา้งโอกาสให้เด็กไดร้บัประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏบิตัอิย่างมีความสุข 

  90 16 16 100 ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 จัดประสบการณ์ท่ีเชือ่มโยงกับ
ประสบการณ์เดิม 

√    16 
100  

 2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความตอ้งการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

√    16 

100  

 2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 

√    16 
100  

3 จัดบรรยากาศทีเ่อ้ือตอ่การเรียนรู ้ ใชส่ื้อ
และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวยั 

  90 16 16 
100 

ยอดเยี่ยม 
 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

√    16 
100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

√    16 100  

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

√    16 
100  

 3.4  ใช้ส่ือและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วง √    16 100  
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อาย ุระยะความสนใจ และวถิีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มยอ่ย ส่ือของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและ
หาค าตอบ เป็นต้น 

4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และ
พฒันาเด็ก 

   
 

90 

 
 

16 

 
 

16 
 

100 
 

ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ  าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  

√     
16 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเด็ก
โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

√    16 100  

 4.3 น าผลการประเมินท่ีได้ไปพฒันาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

√    16 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี 

√    16 
100  

               สรุปผลการประเมิน =       ผลรวมผลการประเมนิทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มลูเฉพาะแถบสีขาว 
วธีิค านวณ 

*** ผลการประเมนิ(ร้อยละ)  = 100 x จ านวนครูผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก  าหนด 
จ านวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมนิคณุภาพท่ีได ้
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก  าลงัพฒันา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  

กระบวนการพฒันาทีส่่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที ่ 3  

จดัการศึกษาปฐมวยัมุง่เน้นความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นรา่งกาย 

อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  มคีวามรู้  คณุธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  ซ่ึง  

เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อสามารถอยูร่ว่มกบัผู้อ่ืนได้อยา่งเป็นสุข 
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ภายใตค้ าวา่  เกง่  ดี  มสุีข  ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผา่นเลน่  จดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ท่ีควบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นให้เหมาะสมกบัวยั  ห้องเรียนมบีรรยากาศ  แจม่ใส  มมีมุ 

สง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มกีารตกแตง่ห้องเรียนให้สดใสและมส่ืีอการเรียนรู้ท่ีเอ้ือตอ่การจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอน  การประเมนิพฒันาการของเด็กปฐมวยั  จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

และการจดักจิวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมอืและวธีิการท่ีหลากหลาย  มกีารประเมนิผลตรวจสอบคณุภาพภายใน

สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  มกีารน าผลการประเมนิ

ไปปรับปรุงพฒันาคณุภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมสีว่นรว่ม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมนิตนเองให้

หนว่ยงานตน้สังกดัการจดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ   

ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั จดับรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนไดส้ะอาด ปลอดภยั และอากาศถา่ยเทสะดวก จดัให้มพีื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี

ส าหรับมมุประสบการณ์และการจดักจิกรรม 5 มมุ เชน่ มมุหนังสือ มมุบา้น มมุบล็อก มมุวทิยาศาสตร์ และมมุ 

 ศิลปะ จดัให้เด็กมสีว่นรว่มในการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน  เชน่ การจดัเกบ็ของเลน่เขา้ท่ีให้เรียบร้อย การ
ท าความสะอาดห้องเรียนหลงัท ากิจกรรมทุกคร้ัง การดูแลพืชผกัสวนครัวในกจิกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ เป็น
ตน้ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชว่งอายุ ระยะความสนใจ และวถีิการเรียนรู้ของเด็ก เชน่ ส่ือพาวเวอ
พอยต์ ส่ือกลอ้งดิจิตอลในโทรศพัท์มือถือ ส่ือคอมพิวเตอร์และโทรทศัน์แบบสมาร์ททีวสีามารถเชื่อมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์ได ้ ส่ือของเลน่ท่ีกระตุน้ให้คิดและหาค าตอบ เชน่ ส่ือเกมการศึกษา ส่ือวทิยาศาสตร์ 
ส่ือท่ีใชใ้นกจิกรรมเสริมประสบการณ์  

 ครูประเมนิพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก ครูประเมนิพฒันาการเด็กจากกจิกรรมและกจิวตัรประจ าวนัดว้ยเคร่ืองมือและ
วธีิการท่ีหลากหลาย เชน่ แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมกีารวเิคราะห์ผลการประเมนิ
พฒันาการเด็กโดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งมสี่วนรว่มผา่นการท ากจิกรรมพานิทานกลับบา้น  กจิกรรมใน
โครงการหนูน้อยนักออม โครงการเย่ียมบา้นนักเรียน แลว้ครูน าผลการประเมนิท่ีได้ไปพฒันาคณุภาพเด็กอยา่ง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง น าผลการประเมนิแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการช ุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
(PLC) ในโครงการบา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพฒันาดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัทีดี่ และดูแลความปลอดภยัของตนอง
ได ้

ยอดเยี่ยม  

2. มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลือตนเองและเป็นสมาชกิทีดี่ของสงัคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพฒันาการดา้นสตปัิญญา ส่ือสารได ้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูไ้ด ้

ยอดเยี่ยม  

5. โรงเรียนเพิ่มเตมิได.้..   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

1. มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการท ัง้ส่ีด้าน สอดคลอ้งกบับริบทขอทอ้งถ่ิน ยอดเยี่ยม  
2. จัดครูให้เพียงพอกบัช ัน้เรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชีย่วชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภยั  
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบริหารคณุภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
7. โรงเรียนเพิ่มเตมิได.้.. ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทกุดา้น อย่างสมดุลเตม็ศกัยภาพ  ยอดเยี่ยม  
2. สรา้งโอกาสให้เด็กไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัอิย่างมีความสุข  ยอดเยี่ยม  
3. จัดบรรยากาศทีเ่อ้ือตอ่การเรียนรู ้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวยั  ยอดเยี่ยม  
4. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมนิระดับปฐมวัย 
กรณีที ่ 1 ให้ใชฐ้านนิยม (Mode)  ให้ระดบัคณุภาพในภาพรวม 
กรณีที ่2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เชน่ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช ้คา่กลาง ของระดบัคณุภาพ ในทีน้ี่ คอื ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 

 
 

คณุภาพของเด็ก 
 
1.เด็กมพีฒันาดา้นรา่งกายอารมณ์สังคมสติปัญญา มพีฒันาอยา่งเป็นระบบตอ่เน่ืองตามวยัและเรียนรู้อยา่งม ี
ความสุข 
2.เด็กอนุบาล 3 มคีวามพร้อมท่ีจะเรียนในช ั้นประถมศึกษาปีท่ี1 
3.เด็กมพีฒันาการเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง  
4.ครูและผูป้กครองให้ความรว่มมือกนัสง่เสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กอยา่งจริงจงั  
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1.สถานศึกษามหีลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้งส่ีดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
2.จดัครูเพียงพอและเหมาะสมกบัช ั้นเรียน 
3.บริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนรว่มจดัการศึกษา 
4.สง่เสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ท่ีตรงตอ่ความต้องการของครูและสถานศึกษาสง่ผล 
ตอ่คณุภาพของเด็ก 
5.จดัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งปลอดภยั  และมส่ืีอเพื่อการเรียนรู้อยา่งเพียงพอและหลากหลาย  
 

การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 
 
1.จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมพีฒันาการดา้นรา่งกาย  ดา้นอารมณ์  จิตใจ  ดา้นสังคม 

และดา้นสติปัญญา  อยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพโดยความรว่มมือจากพอ่แม ่ และคอบครัว ชมุชนและผูเ้กีย่วขอ้ง  

2.สร้างโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบติักจิกรรมการเรียนรู้ลงมอืท าและสร้างองค์  

ความรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีความสุข 

3.จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้โดยเด็กมสี่วนรว่ม  ใชส่ื้อและ  

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

4. ครูประเมนิพฒันาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย  โดยผูป้กครองและผูเ้กีย่วข้อง  

มสีว่นรว่มน าผลการประเมนิท่ีได้ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
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4.  จุดควรพฒันา 

 
 

คณุภาพของเด็ก 
 
1.จดักจิกรรมเพื่อสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนดา้นรา่งกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เด็กกลา้
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
2.ครูและผูป้กครองรว่มกนัสง่เสริมให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีมปีฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นประจ า  
3.สถานศึกษาจดัโครงการเย่ียมบา้นนักเรียนเพื่อได้มโีอกาสรับรู้ข้อมลูของเด็กในเชิงลึก  
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1.ผูบ้ริหารควรจดัให้มีกระบวนการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระบบ 
2.การปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยตอ่การจดัการเรียนการสอน  
3.ผูบ้ริหารควรจดัหาครูท่ีมีวฒุิการศึกษาทางดา้นการศึกษาปฐมวยัหรือสง่เสริมให้ครูศึกษาตอ่เฉพาะทางดา้น  
การศึกษาปฐมวยั 
 

การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 
 
1.ครูควรศึกษาให้รู้จริงเกีย่วกบัการประยุกต์ใชส่ื้อและเทคโนโลยีอยา่งเต็มประสิทธิภาพในการจดักจิกรรมท่ี  
หลากหลาย 
2.ครูส ารวจความตอ้งการของเด็กเพื่อน ามาจดัตารางกิจกรรมให้มีกจิกรรมท่ีหลากหลายตรงตอ่ความตอ้งการ  
ของเด็กอยา่งทัว่ 
3.ครูควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในดา้นการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกดิบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 
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5.  แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนจะด าเนินการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนตามโครงการเตรียมความพร้อมปฐมวยั  สง่เสริมและ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการและกจิกรรมดงักลา่วให้ตอ่เ น่ืองเพื่อรักษาระดบัคณุภาพ

ด าเนินการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการท่ีท าให้การด าเนินงานเกดิความคลอ่งตัว   ปรับปรุงแผนการพฒันา

คณุภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  ปรับนโยบายในทุกระดบัเพื่อให้เกดิความสมดุล จดัท า

หลกัสูตร การจดัประสบการณ์และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามโครงการและกจิกรรม

ดงักลา่วให้ตอ่เน่ือง  พฒันาคณุภาพการศึกษาระดบัปฐมวยัโดยน านวตักรรมรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 

Learningเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

5. ความต้องการช่วยเหลือ 

การศึกษาหาความรู้เฉพาะทางเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 

เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

………………………………………………………. 

         โดยท่ีมปีระกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสองท่ีก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  

ประกอบกบัมนีโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ

กอ่นจะมกีารประเมนิคณุภาพในรอบตอ่ไป  จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกนั  

จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานระดบัปฐมวยั  เพื่อการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษา  ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวนัท่ี 11 ตุลาตม พ.ศ. 2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใชม้าตรฐานการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี 2 มนีาคม พ.ศ. 2560  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 (3) ไดก้  าหนดการจดัระบบ  และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือมกีารก  าหนด

มาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 

ให้กระทรวงมอี านาจหน้าท่ีก  ากบัดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก  าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐาน 48 ให้หนว่ยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา  และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ

อยา่งตอ่เน่ือง  โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่หนอ่ยงานตน้สังกดัหนว่ยงานท่ีเกีย่งข้อง  และเปิดเผยตอ่

สาธารณชน  เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 ( 3 ) มาตรา 48 แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ซึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ประกอบกบัมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การประชมุ  คร้ังท่ี 5 / 2561 เมือ่วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาตม  พ.ศ.  2561 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  จึง

ประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
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การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หนว่ยงานตน้สังกดั  และส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทั้งประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา ในการพฒันาสง่เสริม  สนับสนุน  ก  ากบัดูแล  และติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา   

 ทั้งน้ีให้ใชก้บัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยั  ระดบัขั้นพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนนิภาศิริ   จึงประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

   

ประกาศ ณ วนัท่ี  10  เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

 

    ลงชื่อ 

     ( นางทศันีย์       ตราวณิชกลุ   ) 
                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 

เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั   

ฉบบัลงวนัท่ี 30 เมษายน  พ.ศ.  2562 

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

มาตรฐานท่ี 1  คณุภาพเด็ก 

 1.1  มกีารพฒันาการดา้นรา่งกาย  แข็งแรง  มสุีขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ 

 1.2  มกีารพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคมุ  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 1.3  มกีารพฒันาการดา้นสังคม  ชว่ยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มหีลกัสูตรควบคลุมพฒันาการทั้ง 4  ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของท้องถ่ิน 

 2.2  จดัครูให้พอเพียงกบัช ั้นเรียน 

 2.3  สง่เสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 

 2.4  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อยา่งปลอดภยั 

 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

 2.6  มรีะบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม 

 

มาตรฐานท่ี 3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 

 3.1  จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมพีฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเลน่และปฏิบัติอยา่งมีความสุข 

 3.3  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

 3.4  ประเมนิพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมนิพฒันาเด็กไปปรับปรุงการจดั 

         ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 

เร่ือง  การก  าหนดมาตรฐานการศึกษาและคา่เ ป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
ระดบัปฐมวยั 

 
 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ  เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  เมือ่วนัท่ี  
6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ดงันั้น  เพื่อให้การด าเนินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562 โรงเรียนนิภาศิริ  
จึงไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาและคา่เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดบัปฐมวยัปีการศึกษา 
2562 ไวด้งัรายละเอียดท่ีแนบทา้ยประกาศ  ตอ่ไปน้ี 

 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1     คณุภาพของเด็ก ระดบั............ดีเลิศ............... 
มาตรฐานท่ี 2     กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบั............ดีเลิศ................ 
มาตรฐานท่ี 3     การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั ระดบั.........ยอดเย่ียม............... 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         ประกาศ ณ วนัท่ี 10 เมษายน  2562 
 
ลงชื่อ 
           (นายเอกสิทธ์ิ            ทิพย์อกัษร) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 
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ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ 

เร่ือง  ก  าหนดคา่เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษาและรายละเอียดของมาตรฐาน   

ระดบัปฐมวยั 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

คา่เป้าหมาย / ความส าเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1   คณุภาพของเด็ก ระดบั...........ดีเลิศ.......... 

1.1 ร้อยละ......85........ของเด็กมพีฒันาการดา้นรา่งกายแข็งแรง  มสุีข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

 

1.2 ร้อยละ.......85.......ของเด็กมพีฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคมุ   
และแสดงออกทางอารมณ์ได ้

     1.3  ร้อยละ...85............ของเด็กมพีฒันาการดา้นสังคม  ชว่ยเหลือตนเอง  

            และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.3 ร้อยละ.......85........ของเด็กมพีฒันาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได ้
มทีกัษะการติดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบั.............ดีเลิศ....... 

     2.1  มหีลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น  สอดคลอ้งกบับริบทของ 

           ทอ้งถ่ิน                                                    ระดบั.........4................ 

 

     2.2  จดัครูให้เพียงพอกบัช ั้นเรียน                  ระดบั..........4................. 

     2.3  สง่เสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 

               ระดบั...........4............. 

     2.4  จดัสภาพแวดลอ้มและเส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยั  และ  

           เพียงพอ                                                   ระดบั...........4.............. 
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     2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน  

               การจดัประสบการณ์                            ระดบั..........4................ 

   2.6  มรีะบบบริหารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

                ระดบั..........4.............. 

มาตรฐานท่ี 3  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั ระดบั.......ยอดเย่ียม......... 

     3.1  ร้อยละ.........90...........ของครูจดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมี

พฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเต็มศกัยภาพ 

 

     3.2  ร้อยละ........90............ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์

ตรง  เลน่และปฏิบติัอยา่งมคีวามสุข 

     3.3  ร้อยละ........90............ของครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ใชส่ื้อ

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

3.4  ร้อยละ.......90.............ของครูประเมนิพฒันาการเ ด็กตามสภาพจริง และ

น าผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรับปรุง   

การจดัประสบการณ์ และพฒันาเด็ก 
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ค าส่ังโรงเรียนนิภาศิริ 

ที ่ 015 / 2563 
เร่ือง    แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนนิภาศิริ 

ปีการศึกษา 2562  
………………………………………….. 

 โดยท่ีมปีระกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก  าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต  ประกอบกบัมนีโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ของทุกระดบักอ่นจะมกีารประเมนิคณุภาพในรอบตอ่ไป  จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคลอ้งกนั  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานระดบัปฐมวยั  เพื่อการประกนั

คณุภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวนัท่ี 11 ตุลาตม พ.ศ. 2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใชม้าตรฐานการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี 2 มนีาคม พ.ศ. 2560  

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 ( 3 ) มาตรา 48 แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แหง่พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ซึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ประกอบกบัมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การประชมุ  คร้ังท่ี 5 / 2561 เมือ่วนัศุกร์ท่ี 10 พฤษภาตม  พ.ศ.  2561 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  จึง

ประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์

การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หนว่ยงานตน้สังกดั  และส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทั้งประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา ในการพฒันาสง่เสริม  สนับสนุน  ก  ากบัดูแล  และติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา   
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ทั้งน้ีให้ใชก้บัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยั  ระดบัขั้นพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

 โรงเรียนนิภาศิริ  จึงแตง่ตั้งบุคคลในทา้ยค าส่ังน้ีเป็นคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อท าการประเมนิมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  ดงัตอ่ไปน้ี  
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 

    1.1  นางทศันีย์           ตราวณิชกลุ           ผูอ้  านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 

    1.2  นายเอกสิทธ์ิ        ทิพย์อกัษร             ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  

    1.3  นายชาญณรงค์    โตอนันต์   รองผูอ้ านวยการ    กรรมการ 

    1.4  นางนิภาศิริ          โตอนันต์   รองผูอ้ านวยการ    กรรมการ 

    1.5  นายอมร              พวัพนัธ์    รองผูอ้ านวยการ    กรรมการ 

    1.6  นางรุ้งอรุณ          พงษ์พนันา             หัวหน้าบริหารงานฝ่ายวชิาการ               กรรมการ 

    1.7  นางสาวพิจิการ์    ทลาไธสง        หัวหน้าบริหารงานฝ่ายบุคคล    กรรมการ 

    1.8  นางธนาภรณ์       กลา้หาญ                หัวหน้าบริหารงานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   กรรมการ 

    1.9  นางดวงใจ            ดาโสม    หัวหน้าบริหารงานฝ่ายงบประมาณ       กรรมการและเลขานุการ 

 

 มหีน้าท่ี  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมนิคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา แกค่ณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.  คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัปฐมวยั  ประกอบดว้ย 

 2.1  นางสาวสิทธ์ิธาศิณี          ไตรพรม   ครู   กรรมการ 

 2.2  นางโศจิรัตน์      มขีนุทด   ครู   กรรมการ 

 2.3  นางสาวบณัฑิต  บุญทูล   ครู   กรรมการ    

 

3.  คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ประกอบดว้ย 

3.1  นางสาวชนาพร  ตามกลาง  ครู   กรรมการ 

3.2  นางสาวกาญจนาพร        กา่ยกอง              ครู   กรรมการ 
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3.3  นางสาวบุษราคมั  ฐานกระโทก  ครู   กรรมการ 

3.4  นางพรทิพย์  โสมกลุ   ครู  . กรรมการ 

3.5  นางสาวศิริรัตน์  ปราบรัมย์  ครู   กรรมการ 

     3.6  นางสาวอรวรรณ  เนตรด ากลู  ครู   กรรมการ 

     3.7  นางสาวผานิต  มนต์ดี   ครู   กรรมการ 

     3.8  นางสาววนัเพ็ญ          พลาหาญ  ครู   กรรมการ 

     3.9  นางสาวบงัอร              จนัทาทิพ  ครู   กรรมการ 

 

มหีน้าท่ี  ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา   จดัท ารายงานการประเมนิ

ตนเองของสถานศึกษา ( SAR )    ปีการศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเสนอตอ่

หนว่ยงานตน้สังกดั หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งและเปิดเผยตอ่สาธารณชนตอ่ไป  

ให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแตง่ตั้ง ด าเนินการประเมนิ ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมนิ ให้ได้

ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดจัดสง่หนว่ยงานตน้สังกดั จ านวน 2เลม่ ภายในวนัท่ี 30 

พฤษภาคม 2563  ทั้งน้ีเพื่อให้เกดิความเรียบร้อย อนัจะยงัสง่ผลให้เป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงค์การ

พฒันาการศึกษาสูม่าตรฐานการศึกษาตอ่ไป 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   ส่ัง  ณ  วนัท่ี  10  เมษายน   พ.ศ.  2563 

 

 

 

(ลงชื่อ) 

      (   นางทศันีย์         ตราวณิชกลุ  ) 

                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สังกัดศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ  ขอให้ความเห็นชอบในการจดัท ารายงานผลการ

ประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั ( SAR ) ประจ าปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนนิภา

ศิริ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตามแผนพฒันาของโรงเรียนท่ีจดัท าข้ึน  

  

                                       ลงชื่อ....................................................................ผู ้ทรงคณุวฒุิ  

                                                      ( นายเอกสิทธ์ิ          ทิพย์อกัษร ) 

 

                                      ลงชื่อ...................................................................ประธานกรรมการ 

                         ( นางทศันีย์                 ตราวณิชกลุ ) 

   

                        ลงชื่อ.................................................................. ...กรรมการ 

                          ( นายอมร                       พวัพนัธ์  ) 

 

                        ลงชื่อ................................................................... ..กรรมการ 

                        ( นางธนาภรณ์                   กลา้หาญ ) 

    

                                     ลงชื่อ.................................................................. ..กรรมการ 

                        ( นางรุ้งอรุณ                พงษ์พนันา  ) 

 

                                     ลงชื่อ.................................................................. ..กรรมการเลขานุการ 

                                                   (  นางดวงใจ                     ดาโสม ) 
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บันทกึการพจิารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนนิภาศิริ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 

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

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนนิภาศิริ   เมือ่วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562ดว้ยมติเป็นเอกฉันท์ให้

ใชร้ายงานตอ่หนว่ยงานตน้สังกดัและสาธารณชนได ้

 

 

 

 

      ลงชื่อ 

                (   นายเอกสิทธ์ิ       ทิพย์อกัษร  ) 

                ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

            โรงเรียนนิภาศิริ 

 

 

 

      ลงชื่อ 

(  นางทศันีย์      ตราวณิชกลุ  ) 

                ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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ค าส่ังโรงเรียนนิภาศิริ 

ที ่นศ 012/2560 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนิภาศิริ 

 

 ตามพระราชบัญญัติโรงเ รียนเอกชนพ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช ้ตั้งแตว่นั ท่ี 12 มกราคม 2551 และ

ก  าหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 24 และมาตรา 159 ก  าหนดให้ผู ้รับใบอนุญาตต้องจัดท าตราสาร

จดัตั้งตามมาตรา 19 และด าเนินการให้มคีณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามมาตรา 30  

 บดัน้ีคณะกรรมการบริหารโรงเ รียนช ุดเ ดิมได้หมดวาระลงแล้ว จึงขอแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการชดุเดิม ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลดงัตอ่ไปน้ี  

 1)  นางทศันีย์   ตราวณิชกลุ  ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

 2) นายเอกสิทธ์ิ  ทิพย์อกัษร  ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 

 3)พระมหาสุริยา อภิวฑฒุโน   ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 

 4) นายประเสริฐ  ทา่เรือลกัษณ์  ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 

 5) นางอุษา  ออ่นส าอางค์  ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 

6) นางนิภาศิริ  โตอนันต์  ผูท้รงคณุวฒุิ  กรรมการ 

 7)นายปรเมศวร์  มากชมุแสง  ผูแ้ทนผูป้กครอง  กรรมการ 

 8) นางดวงใจ   ดาโสม   ผูแ้ทนครู กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจและหน้าท่ีดงัตอ่ไปน้ี  

1) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

2) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  

3) ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเ รียนด้านบุคลากร แผนการ งบประมาณ วิชาการ 

กจิกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ีและความสัมพนัธ์ช ุมชน  

4) ก  ากบัดูแลให้มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  

5) ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบติังานของผูอ้ านวยการ 

6) ให้ความเห็นชอบในการกูยื้มเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
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7) ให้ความเห็นชอบการก  าหนดคา่ธรรมเนียมการศึกษาและคา่ธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  

8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี 

9) พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผูป้กครองและนักเรียน  

10) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

 

ส่ัง  ณ  วนัท่ี  20 เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2560 

 

 

      ลงชื่อ..................................................... 

                   (นางทศันีย์    ตราวณิชกลุ) 

          ต าแหนง่ผูอ้ านวยการโรงเรียนนิภาศิริ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก โดย สมศ . 

 โรงเรียนนิภาศิริ   ได้รับการประเมินคุณภาพภายยอกจาก   สมศ.  รอบแรก  เม่ือวันที ่ 3,6,7      

เดือน  กันยายน พ.ศ. 2547 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  3  ด้าน   

คือผู้บริหาร  ด้านครู   และด้านผู้ เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ 

มาตรฐาน 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช  ้ ดี 

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามอีงค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ง

เป็นระบบครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสง่เสริมความสัมพนัธ์และความรว่มมือกบัชมุชน

ในการพฒันาการศึกษา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามหีลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มี

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 

 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

 

……… 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

/ 

……… 

 

 

……… 

/ 

 

 

/ 

..... 

/ 

 

…. 

 

 

…. 

/ 

 

…. 

ด้านครูผู้สอน 

มาตรฐานท่ี 22  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

………………………………………………………………………………. 

มาตรบานท่ี 24 ครูมวีฒุิ / ความรู้  ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบและ

มคีรูเพียงพอ 

 

 

 

………... 

 

 

 

 

/ 

.......... 

 

 

    / 

 

 

 

..... 

ด้านผู้ เรียน     
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(ระดบักอ่นประถมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมคีณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

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

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ 

 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนรักการเรียนรู้ มทีกัษะในการแสวงหาความรู้ 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน

รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และ

การเคล่ือนไหว 

 

 

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

 

 

 

 

……….. 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

……….. 

 

 

.......... 

 

 

 

 

.......... 

     / 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

/ 

..... 

/ 

 

 

/ 

..... 

 

..... 

 

/ 

…. 

/ 

..... 

 

/ 

(ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมคีณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

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

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ  มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมวีสัิยทศัน์  

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

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเ ป็นตามหลักสูตร 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

……………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

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

/ 

………. 

 

 

………. 

 

 

.......... 

 

/ 

.......... 

 

........... 

/ 

 

……… 

 

 / 

..... 

 

 

..... 

 

..... 

 

 

…. 
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มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

รว่มกบัผูอ่ื้นได ้ และมเีจคติท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี10 ผูเ้รียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 12  ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และ

กฬีา 

 

 

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

 

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

 

/ 

.......... 

 

.......... 

 

 

..... 

/ 

..... 

 

/ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง โดย สมศ . 

 โรงเรียนนิภาศิริ   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสอง  เม่ือวันที ่ 15-17     

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน   

คือผู้บริหาร  ด้านครู   และด้านผู้ เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังนี้ 

 

มาตรฐาน 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช  ้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี 10ผูบ้ริหารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ  

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 11สถานศึกษามกีารจดัองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน

อยา่งเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

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

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามกีารจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 13สถานศึกษามหีลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและท้องถ่ิน มส่ืีอ

การเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสง่เสริมความสัมพนัธ์และความรว่มมือกบัชมุชน

ในการพฒันาการศึกษา 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

 

…… 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

……… 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

….. 

 

 

 

  

……. 

 

 

……. 

 

 

……. 

 

 

……. 

ด้านครูผู้สอน 

มาตรฐานท่ี 8ครูมคีณุวฒุิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบและ

มคีรูเพียงพอ 

………………………………………………………………………………. 

มาตรบานท่ี 9 ครูมคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

 

 

 

……….. 

 

 

 

……… 

 

 

 

….. 

 

 

 

 

…… 



67 

 

 
 

ด้านผู้ เรียน  

(ระดบักอ่นประถมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมคีณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

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

มาตรฐานท่ี 2ผูเ้รียนมสุีขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 3ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และ

กฬีา 

มาตรฐานท่ี 4ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมวีสัิยทศัน์  

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

มาตรฐานท่ี 5ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

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

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 7ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน

รว่มกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมเีจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

.......... 

 

 

 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

...... 

 

 

/ 

 

 

..... 

 

...... 

 

 

...... 

 

 

 

........ 

 

 

 

 

 

........ 

 

........ 

 

 

........ 

ด้านผู้ เรียน 

(ระดบัประถมศึกษา – มธัยมศึกษา) 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมคีณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 

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

มาตรฐานท่ี 2ผูเ้รียนมสุีขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 

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

มาตรฐานท่ี 3ผูเ้รียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี  

และกฬีา 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 4ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รองและมวีสัิยทศัน์  

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

 

 

...... 

 

...... 

 

 

….. 

 

 

 

 

 

........ 

 

........ 

 

 

……. 
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……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 5ผูเ้รียนมคีวามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

……………………………………………………………………………… 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานท่ี 7ผูเ้รียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน

รว่มกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมเีจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 

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

 

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

 

 

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

.......... 
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ตารางสรุปผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดย สมศ. 

โรงเรียนนิภาศิริ   ไดรั้บการประเมนิคณุภาพภายนอกจาก   สมศ.  รอบสาม 

เมือ่วนัท่ี   11-13    เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  2556  ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา  

ซ่ึงสรุปผลการประเมนิโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัน้ี 

สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุม่ตัวบง่ชี้  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

น ้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได ้

ระดบั 

คณุภาพ 

กลุม่ตวับง่ชี้พื้นฐาน    

ตวับง่ชี้ ท่ี ๑  เด็กมพีฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๒ เด็กมพีฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๓ เด็กมพีฒันาการดา้นสังคมสมวยั ๕.00 ๕.00 ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๔  เด็กมพีฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๕  เด็กมคีวามพร้อมศึกษาตอ่ในช ั้นตอ่ไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๖  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก 

                    เป็นส าคญั 

๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 

                     สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.00 ๔.๘๘ ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชี้อตัลกัษณ์    

ตวับง่ชี้ ท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสัิยทศัน์   

พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเดน่ท่ีสง่ผลสะทอ้นเป็น  

                     เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชี้มาตรการสง่เสริม    

ตวับง่ชี้ ท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ  

                     สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตวับง่ชี้ ท่ี ๑๒  ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศึกษายกระดับมาตรฐาน  ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
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                       รักษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง  

                       กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๓๘ ดีมาก 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับง่ชี้   ตั้งแต ่ ๘๐ คะแนนข้ึนไปใชไ่มใ่ช  ่
 มตีวับง่ชี้ ท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งน้อย ๑๐ ตวับง่ชี้  จาก ๑๒ ตวับง่ชี้ใช ่              ไมใ่ช  ่
 ไมม่ตีวับง่ชี้ใดท่ีมรีะดับคณุภาพต้องปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเรง่ดว่น             ใช ่             ไมใ่ช  ่

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

                          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 

จุดเด่นระดับการศึกษาปฐมวัย  

ด้านผลการจัดการศึกษา 

เด็กมพีฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั  มสุีขภาพจิตท่ีดีสมวยั  สามารถเลน่ออกก  าลงักาย  

อยา่งตอ่เน่ืองโดยไมเ่หน่ือยงา่ย เชน่ วิง่เลน่ในสนามฟุตบอล   เดินกะลา   โยนบอล    วิง่รอบกรวยเลน่สนามเด็ก

เลน่  โยนลูกบอลลงตะกร้า  การเดินทรงตวัจากบล็อกทางเทา้  การเดินตอ่ส้น  การเดินทรงตวัตามตวัอกัษร  เป็น

ตน้  เด็กสามารถเคล่ือนไหวอยา่งคลอ่งแคลว่  ดา้นสุขนิสัยเด็กรู้จกัลา้งมอืกอ่นรับประทานอาหาร  ลา้งมอืหลงั

ออกจากห้องน ้ า  ห้องส้วม    แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร  รู้จกัหลีกเล่ียงการกระท าท่ีน าไปสูก่ารบาดเจ็บ  

ไมว่ิง่เลน่ในห้องเรียนไมไ่ปเลน่ใกลบ้ริเวณท่ีกอ่ให้เกดิอนัตรายตอ่ตนเอง   มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

เด็กสามารถบอกชื่ออาชีพท่ีชอบได ้  เชน่  ครู  หมอ  ท านา และสามารถชื่นชอบในธรรมชาติ  รา่เริงแจม่ใส  มี

ความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเอง  มคีวามมัน่ใจและกลา้แสดงออก  สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  

พฒันาการดา้นสังคม  เด็กรู้จกัการประหยดัออมเงิน   ปิดน ้ าทุกคร้ังหลงัเลิกใชง้าน  ท้ิงขยะเป็นท่ี   รับประทาน

อาหารหมดจาน   สามารถเลน่และท างานรว่มกบัเพื่อนๆได ้  ปฏิบติัตนตามประเพณี วฒันธรรมและศาสนาท่ีตน

นับถือไดเ้หมาะสมตามวยั  มมีารยาทในการรับประทานอาหารไมพ่ดูขณะรับประทานอาหารเกบ็ของเขา้ท่ีหลงั

เลิกท ากจิกรรมปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได ้  ดา้นสติปัญญา  เด็กชอบอา่นหนังสือภาพ  อา่นภาษาองักฤษ  

เขียนภาษาองักฤษได ้  ทอ่งค าคลอ้งจองได ้  อา่นค าส้ันๆสามารถบอกไดว้า่ขยะอนัตราย คือ ถงัสีแดง ซ่ึงมี

หลอดไฟ ยาอนัตราย ขยะรีไซเคิล  คือ ถงัสีน ้ าเงิน  ขยะแห้ง   ถงัสีเหลือง   ขยะเปียก   ถงัสีเขียว   และสามารถ

เขียนค าส้ันๆ ไดเ้ชน่   เขียนชื่อตนเอง และสามารถเขียนพยญัชนะไทย    เขียนศพัท์องักฤษได ้   สว่นดา้น



71 

 

 
 

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และมคีวามพร้อมศึกษาตอ่ในขั้นตอ่ไป   เด็กมทีกัษะพื้นฐานตามพฒันาการ

ทุกดา้นสมวยั   เชน่   สามารถทรงตวัและการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือใหญไ่ดดี้   มคีวามรู้พื้นฐานสมวยั   

มคีวามรู้เร่ืองราวเกีย่วกบัตวัเ ด็ก  เชน่   นามสกลุ   บอกรูปรา่ง  หน้าตา  รู้จกัอวยัวะตา่งๆ ไดดี้  

 

สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสัิยทศัน์  พนัธกจิและวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา  อตัลกัษณ์ของเด็ก  คือ  “พดูเพราะไหวส้วย” สถานศึกษาด าเนินงานโครงการหนูน้อยสายสัมพนัธ์

ชว่ยสง่เสริมฝึกฝนดูแลให้เด็กพดูจาท่ีไพเราะออ่นหวานกบัทุกคน  และให้เด็กฝึกฝนการไหวท่ี้ถูกตอ้งและ

สวยงาม  กจิกรรมอบรมคณุธรรมหน้าเสาธง สง่ผลให้เด็กพดูจาไพเราะ  ออ่นหวาน  มมีารยาทในการพดู  มี

สัมมาคารวะและการไหวท่ี้สวยงามท่ีเหมาะสมตามวยั มมีนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีตอ่คนรู้จักและบุคคลภายนอก  มี

มารยาทตามวฒันธรรมไทย  สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้นและจุดเดน่ท่ีสง่ผลสะทอ้น เป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศึกษาซ่ึงระบุวา่ 

 “ โรงเรียนอบอุน่เสมอืนบา้น”   สถานศึกษาด าเนินงานโครงการเย่ียมบา้นผูป้กครอง ปฐมนิเทศและประชมุ

ผูป้กครอง  สง่ผลให้สถานไดส้ร้างความไวว้างใจ  อบอุน่  เป็นมติรดว้ยกระบวนการซึมซบัรับรู้อยา่งธรรมชาติ  

สร้างพื้นฐานนิสัยท่ีดีงามตั้งแตเ่ยาวว์ยัผา่นการพาเลน่  พาท าของครู  ในหลากหลายรูปแบบกจิกรรม  ทั้งเลน่ตาม

มมุตา่งๆ กจิกรรมกลางแจง้  การเลน่บทบาทสมมุติ  ท่ีชว่ยกระตุน้พฒันาการทุกดา้น สง่ผลให้เด็กมคีวามสุข  

เบิกบาน  ม ัน่คงในจิตใจและพร้อมท่ีจะรับการเรียนรู้  และสถานศึกษาด าเนินงานกจิกรรมภาษาพาเพลิน 

กจิกรรมวนัฮาโลวนี  กจิกรรมวนัคริสต์มาส       กจิกรรมร้องเพลงภาษาองักฤษ    เพื่อการจดัประสบการณ์เสริม

ทกัษะภาษาองักฤษในช ั้นอนุบาล ๑ ถึงช ั้นอนุบาล ๓ ไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้ปกครองช ุมชนและวยั

ของเด็ก สง่ผลให้สถานศึกษามหี้องเรียนพิเศษท่ีเอ้ือตอ่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เด็กชอบและสนุกสนาน

กบัการเรียนภาษาองักฤษ  ผูป้กครองชื่นชมและสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ  ชมุชนชว่ยประชาสัมพนัธ์อยา่ง

ตอ่เน่ือง  สง่บุตรหลานมาเรียนเพิ่มข้ึน  เด็กเกดิการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบัวยั 

 

 

ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษามปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มกีารประสานความร่วมมอืทุกฝ่ายในการ

พฒันางาน  มคีวามสามารถในการบริหารงานวชิาการ งานงบประมาณและสินทรัพย์  งานบริหารบุคคล  งาน

บริหารทัว่ไป  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ    มี

สว่นรว่มในการให้ขอ้เสนอแนะ     ให้ความคิดเห็นในการพฒันาการศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง    สถานศึกษามกีารจุด
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สภาพแวดลอ้มภายในอาคารให้เอ้ือตอ่การเรียนรู้  ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ  จดัให้มมีาตรการดา้นความ

ปลอดภยัและการป้องกนัการบาดเจ็บในเด็ก  และสง่เสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกบั

แนวทางปฏิรูปการศึกษาในการพฒันาคณุภาพคนไทยยุคใหม ่ เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์มกีารจดัองค์การโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความชดัเจนและสอดคล้องกบั

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  แกไ้ข ฉบบัท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  และตราสารจดัตั้งโรงเรียน 

บุคลากรในสถานศึกษามสี่วนรว่มในการพฒันาสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชมุชน  

มสีว่นรว่มปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  มคีวามโปรง่ใส  เป็นธรรม  

สามารถติดตามไดทุ้กระยะ  มุง่เน้นให้บุคลากรในหนว่ยงานเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง  เพื่อประสิทธิภาพของ

หนว่ยงาน  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้  บรรยากาศรม่ร่ืนสวยงาม  ปลอดภยั และชมุชนมสีว่นรว่มใน

การพฒันาสถานศึกษา  มกีารท าแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพฒันา เพื่อมุง่

ไปสูส่ถานศึกษาท่ีรักษามาตรฐาน 

 

ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ครูมกีารด าเนินงานเพื่อสง่เสริมพฒันาประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมี

พฒันาการทางดา้นรา่งกาย  ดว้ยอารมณ์และจิตใจ  ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญา  ครูมกีารเขา้รว่มประชมุ  

อบรม  สัมมนาเป็นประจ า  เพื่อน าความรู้มาจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ครูไดจ้ดัท าแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ 

อยา่งหลากหลายและครอบคลุมพฒันาการทุกด้านมีการจดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมก ับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และความสนใจของเด็ก  เชน่  กจิกรรมหนูน้อยตาวเิศษ  

กจิกรรมหนูรักการอา่น  นิทานเพื่อนรัก กจิกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์   

ครูจดับรรยากาศของห้องเรียนท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้โดยจัดมุมประสบการณ์ตา่งๆ เชน่  มมุบล็อก  มมุหนังสือ   

มมุตุ๊กตา  มมุดนตรี  มมุผลงานของหนู  เป็นตน้ มกีารใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  

จดัหาส่ือในการจดัประสบการณ์ท่ีกระตุน้การเรียนรู้ครูออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสง่เสริม

การใชแ้หลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายนอกเหนือจากห้องเรียน สง่เสริมความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเด็กและครอบครัว  

สง่เสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก ครูสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก  ทั้ง

ในเร่ืองการพดูจาการแตง่กายการดูแลเอาใจใสเ่ด็ก  มคีวามมุง่ม ัน่  อุทิศตนในการสอน  และสละเวลาเพื่อพฒันา

เด็กอยา่งเต็มศกัยภาพ 
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ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

 สถานศึกษาจดัให้มรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา   ไดด้ าเนินการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการตามกฎกระทรวง  วา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ์  โดยสถานศึกษาด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการประกนั

คณุภาพในของสถานศึกษา   จดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัท าแบบประเมนิด าเนินการประเมนิ

คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สรุปผลการประเมนิ  จดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศึกษาประจ าปี  

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหนว่ยงานตน้สังกดัเป็นอยา่งดี  ท าให้สถานศึกษา 

มปีระสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

 ดา้นผลการจดัการศึกษา 

      ไมม่ ี

 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

      ไมม่ ี

 ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

      ไมม่ ี

 ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

      ไมม่ ี

โอกาส 

๑. สภาพแวดลอ้มรอบขา้งของสถานศึกษาใกลส้าธารณประโยชน์ เชน่ โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  
และมแีหลง่เรียนรู้นอกและในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

๒. สถานศึกษามสีภาพแวดลอ้มไมแ่ออัด  มพีื้นท่ีและบริเวณกวา้งขวาง  
๓. ห้องเรียนมขีนาดเหมาะสม  เหมาะแกก่ารเรียนรู้ส าหรับเด็ก  ผูป้กครองให้ความไวว้างใจกบัทาง

สถานศึกษา 
อุปสรรค 

๑. เด็กอยูต่า่งอ าเภอและไกลจากสถานศึกษา  ซ่ึงมกีารเดินทางท่ียากล าบาก 
๒. นโยบายจากภาครัฐท่ีไมแ่นน่อน 
๓. บุคลากรมกีารเขา้ออกบอ่ย   สง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนไมต่อ่เน่ือง  
๔. บุคลากรมวีฒุิการศึกษาท่ีไมต่รงเอกกบัการสอน 
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โรงเรียนนิภาศิริ 
โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย 

 

ช่วงอายุ 
อายุ ๓ – ๕ ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระทีค่วรเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ -  ดา้นรา่งกาย 
-  ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
-  ดา้นสังคม 
-  ดา้นสติปัญญา 

-  เร่ืองราวเกีย่วกบัตวัเด็ก 
-  เร่ืองราวเกีย่วกบับุคคลและ
สถานท่ีแวดลอ้ม 
-  ธรรมชาติรอบตวั 
-  ส่ิงตา่ง ๆ รอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาที่เรียน ข้ึนอยูก่บัอายุเด็กท่ีเร่ิมเขา้รับการอบรมเล้ียงดูและรับการศึกษา 

 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ หมายเหตุ 

เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก ๖ สัปดาห์ ๑๑ สัปดาห์ ๑๑ สัปดาห์ 
เพิม่ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ

และว่ายน ้า  สัปดาห์

ละ  ๑  คาบ  

ในระดับช้ัน  อ.๒-

๓  ช่วงเวลายืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสม 

เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 

๙ สัปดาห์ ๙  สัปดาห์ ๙  สัปดาห์ 

 เร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติ ๑๗ 
สัปดาห์ 

๑๓  สัปดาห์ ๑๓  สัปดาห์ 

ส่ิงต่าง ๆ  รอบตัวเด็ก ๘ สัปดาห์ ๗ สัปดาห์ ๗ สัปดาห์ 

รวม ๔๐ 
สัปดาห์ 

๔๐ สัปดาห์ ๔๐ สัปดาห์ 
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แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลปีที่ ๑ 

 

เร่ืองราวเก่ียวกับตัว
เด็ก 

เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 

เร่ืองราวเก่ียวกับ
ธรรมชาติ 

ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

 ๑. แรกรับประทบัใจ 
๒. โรงเรียนของเรา 
๓. ตวัเรา 
๔. เพื่อนของหนุ 
๕. ปลอดภยัไวก้อ่น 
๖. ของดีท่ีหนูชอบใน
หนองกี ่
  

๑. วนัเขา้พรรษา 
๒. วนัแมแ่หง่ชาติ 
๓. บา้นของฉัน 
๔. เรารักหนองกี ่
๕. ทอ่งเท่ียวหาดจอมทอง 
๖. ไกย่างหนองกี ่
๗. หนูรักชาวนา 
๘. หนูน้อยนา่รักพิทกัษ์สวน 
หลวง  ( สวนเจา้พอ่กรุงศรี ) 
๙. วดัในชมุชน 

๑. ฝนจ๋า 
๒. สัตวเ์ล้ียงนา่รัก 
๓. วทิยาศาสตร์นา่รู้ 
๔ ผีเส้ือแสนสวย 
๕. ตน้ไม ้
๖. ทะเลแสนสวย 
๗. ส่ิงมชีีวติ    
๘. นกน้อย 
๙. หมอูว้น 
๑๐. ไมด้อกไมป้ระดับ 
๑๑. ฤดูร้อนหรรษา 
๑๒. โลกสวยดว้ยมอืเรา 
๑๓. สัตวบ์กแสนรัก 
๑๔. สัตวน์ ้ าแสนรัก 
๑๕. การเล้ียงไก ่
๑๖. น ้ า 
๑๗. อากาศ 

๑.ของเลน่ของใช  ้
๒.กลว้ย 
๓.เน้ือ นม ไข ่
๔.ผลไมเ้พื่อนรัก 
๕.ประสาทสัมผสั 
๖.กนิดีมสุีข 
๗.คณิตคิดสนุก 
๘.โลกไร้พรมแดน 
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แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก 
เร่ืองราวเก่ียวกับ

ธรรมชาติ 
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

๑.แรกรับประทบัใจ 
๒.ฉันท าได ้
๓.รา่งกายของเรา 
๔.อวยัวะของเรา 
๕.สุขภาพดีมสุีข 
๖.ปลอดภยัไวก้อ่น 

๑.บา้นของเรา 
๒.วนัเขา้พรรษา 
๓.แมท่ี่รัก 
๔.บุคคลในชมุชน 
๕.ชมุชนของเรา 
๖.รักเมอืงไทย 
๗.ทะเลงาม 
๘.พอ่ท่ีรัก 
๙.วนัข้ึนปีใหม ่
๑๐.ประเพณีกนิไก ่
๑๑.ชาวนา 
๑๒.การเล้ียงไก ่
๑๓.ประเพณีไทย 

  

๑.ตน้ไมเ้พื่อนแท ้
๒.สัตวโ์ลกนา่รัก 
๓.สัตวน์ ้ าหรรษา 
๔.ขา้วไทย 
๕.ไมด้อกไมป้ระดบั 
๖.ผกัสด 
๗.น ้ าใสไหลเย็น 
๘.ฤดูหนาวแสนอบอุน่ 
๙.แมลงเพื่อน ๖ ขา 
๑๐.กลางวนั กลางคืน 
แสนสุข 
๑๑.แตง่แตม้โลกสวยดว้ย
มอืหนู 

  

๑.อาหารอรอ่ย 
๒.ผลไมร้สเลิศ 
๓.ประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 
๔.ยานพาหนะ 
๕.จกัสาน 
๖.อุปกรณ์การท านา 
๗.คณิตศาสตร์ แสน
สนุก 
๘.ตลาดพาเพลิน 
๙.วทิยาศาสตร์แสน
สนุก 
๑๐.ขนมจากแสนอรอ่ย 
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แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลปีที่ ๓ 

 

เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก 
เร่ืองราวเก่ียวกับ

ธรรมชาติ 
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

๑-๒.แรกรบัประทบัใจ 
๓. ตวัของฉนั 
๔.เพื่อนของฉนั 
๕. ร่างกายเตบิโต 
๖. รูจ้ักเล่นรูจ้ักใช ้
๗. มารยาทงาม 
๘. สุขภาพดีมีสุข 

๑. บคุคลและสถานทีแ่วดลอ้มเด็ก 
๒. วนัแม่ 
๓. บา้นในฝัน 
๔. วนัพ่อ 
๕. หนองกีท่ีร่กั 
๖. อาชพี 
๗. อ่างศิลาน่ารู ้
๘. ชมุชนของฉนั 
๙. หาดจอมทอง 
๑๐. สวนเจ้าพ่อกรุงศรี 
  

๑. หนูรกัฤดูฝน 
๒. ตน้ไมใ้ห้คณุ 
๓. สตัวโ์ลกน่ารกั 
๔. กลางวนั  กลางคนื  สุข
สนัต ์
๕. หนูรกัษ์น ้ า 
๖. ค. ควายไถนา 
๗. ฤดูหนาวแสนสนุก 
๘. แมลงแสนสวย 
๙. โลกสวยดว้ยดอกไม ้
๑๐. อากาศรอบตวั 
๑๑. ดิน  หิน  ทราย  รอบตวั 

๑. อาหารดีมีประโยชน์ 
๒. ขา้วมีคณุคา่ 
๓. ผลไมห้ลากชนิด 
๔. ผกัมีวติามิน 
๕. อาหารเลิศรส 
๖. สนุกกบัวทิยาศาสตร์ 
๗. พลงังานมีประโยชน์ 
๘. ส่ือสารหลากวธีิ 
๙. สนุกกบัคณิตศาสตร์ 
๑๐. การเดินทางปลอกภยั 
๑๑. หนูน้อยนักสมัผสั 
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ขอ้มลูจ านวนนักเรียนท่ีมนี ้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 

โรงเรียนนิภาศิริ   อ าเภอหนองกี ่ จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

สรุปผูเ้รียนทีม่ีน ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ผูเ้รียนทีม่ีน ้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน  จ านวน  ....917..........คน  
จากผูเ้รียนท ัง้หมด  ........992.................คน  คดิเป็นรอ้ยละ ......92.44......... 

 ผูเ้รียนทีม่ีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   จ านวน  .....880............คน 
จากผูเ้รียนท ัง้หมด   ........992..........คน  คดิเป็นรอ้ยละ   ....88.71........... 

 ผูเ้รียนทีม่ีน ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉล่ียคดิเป็นรอ้ยละ   .......90.58......... 
 
 

 (ลงชือ่) ผูร้บัรองขอ้มูล 

         (  นางสาวธญัญาภรณ์     จันทร์โพธ์ิกลาง  ) 

           ต  าแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายอนามยัโรงเรียน... 

         วนัที.่...31...เดือน......มีนาคม......พ.ศ....2563.. 

ชั้น 

จ  านวนนักเรียนท้ังส้ิน มีน ้าหนัก 

ต  า่กว่าเกณฑ ์

มีน ้าหนัก 

เกินเกณฑ ์

มีน ้าหนัก 

ตามเกณฑ ์

มีส่วนสูง 

ต  า่กว่าเกณฑ ์

มีส่วนสูง 

ตามเกณฑ ์

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

อ.1 24 27 51 2 3 5 1 2 3 21 22 43 5 2 7 19 20 39 

อ.2 41 44 85 0 1 1 2 2 4 39 41 80 0 0 0 41 44 85 

อ.3 45 44 89 0 0 0 1 0 1 44 44 88 2 0 2 43 44 47 

ป.1 39 45 84 5 2 7 1 0 1 33 43 76 4 3 7 35 42 77 

ป.2 39 47 86 3 0 3 0 2 2 36 45 81 2 3 5 37 43 80 

ป.3 44 57 101 5 3 8 2 3 5 37 51 88 0 2 2 44 55 99 

ป.4 34 45 79 4 4 8 0 2 2 30 39 69 4 5 9 30 40 70 

ป.5 38 36 74 0 1 1 2 2 4 36 33 69 0 0 0 38 36 74 

ป.6 38 48 86 0 0 0 0 0 0 38 48 86 2 3 5 36 45 81 

ม.1 33 16 49 3 1 4 2 3 5 28 12 40 2 2 4 31 14 45 

ม.2 31 29 60 0 2 2 3 1 4 28 26 54 2 1 3 29 28 57 

ม.3 25 31 56 0 0 0 0 0 0 25 34 56 3 3 6 19 28 47 

ม.4 22 24 46 1 1 2 0 1 1 21 22 43 2 2 4 20 22 42 

ม.5 20 13 33 0 0 0 2 0 2 18 13 31 4 2 6 16 11 27 

ม.6 7 6 13 0 0 0 0 0 0 7 6 13 2 1 3 5 5 10 

รวม 480 512 992 23 18 41 16 18 34 441 479 917 34 29 63 443 477 880 
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ขอ้มูลจ านวนนักเรียนทีม่ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  

ของกรมพลศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ( พ.ศ. 2543 ) 

โรงเรียนนิภาศิริอ าเภอหนองกี ่ จังหวดับรีุรมัย์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวดับรีุรมัย์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

จ  านวนนักเรียนท้ังส้ิน 

นักเรียนท่ีได้รับการตรวจร่างกายการ

ทดสอบเก่ียวกับการเห็นและการได้ยิน

และมีรายงานผลการตรวจร่างกาย  

นักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย/มีร่างกาย

แขง็แรง  ตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพ

ทางกายของกรมพลศึกษา ( 2543 ) 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ร้อยละ ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 

อ.1 24 27 51 24 27 51 100 24 27 51 100 

อ.2 41 44 85 41 44 85 100 41 44 85 100 

อ.3 45 44 89 45 44 89 100 45 44 89 100 

ป.1 39 45 84 39 45 84 100 39 45 84 100 

ป.2 39 47 86 39 47 86 100 39 47 86 100 

ป.3 44 57 101 44 57 101 100 44 57 101 100 

ป.4 34 45 79 34 45 79 100 34 45 79 100 

ป.5 33 36 74 33 36 74 100 33 36 74 100 

ป.6 38 48 86 38 48 86 100 38 48 86 100 

ม.1 33 16 49 33 16 49 100 33 16 49 100 

ม.2 31 29 60 31 29 60 100 31 29 60 100 

ม.3 25 31 56 25 31 56 100 25 31 56 100 

ม.4 22 24 46 22 24 46 100 22 24 46 100 

ม.5 20 13 33 20 13 33 100 20 13 33 100 

ม.6 7 6 13 7 6 13 100 7 6 13 100 

รวม 475 512 992 475 512 992 100 475 512 992 100 

 

  

  

 ลงชือ่ ผูร้บัรองขอ้มูล 

  ( นางสาวธญัญาภรณ์     จันทร์โพธ์ิกลาง ) 

 ต  าแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายอนามยัโรงเรียน........... 

 วนัที.่.....31......เดือน......มีนาคม.......พ.ศ...2563… 
 


