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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิ ธิค ณะอุร์สุลิ นเพื่อ การศึก ษาแห่ งประเทศไทย
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริ มการศึ กษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริกา ร
สานักงาน เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053281838 Email regina@regina.ac.th website www.regina.ac.th ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน
ในปี พ.ศ. 2475 ปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี
ที่ 6
แผนผังแสดงสถานที่ ตั้งโรงเรีย น

3

ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดาเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1
2.2
2.3
2.4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปีการศึกษา 2558- 2562
แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ ดังนี้
เนื่องในปี 2562 เป็นปีสุดท้ายของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2562
โรงเรียนมีการดาเนินงานโดยจัดทา SWOT Analysis ผ่านกระบวนการ Continue – Start – Stop และ
หลักการ See – Judge – Act ในการจัดทาแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) โดยยังคงยึดหลักแนวทางการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเดิมเพื่อการดาเนินงานต่อเนื่องและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพความยั่งยืนโดยมี
แผนพัฒนาดังนี้
1. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1.1 จัดทาแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567)
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2563
1.3 จัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการศึก ษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาด้านวิชาการ
2.1 พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด Teach Less Learn More โดยมีจุดเน้นที่ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเน้นการลงมือปฏิบัติ
2.2 ใช้กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพ
2.3 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา และสรุปผลการ
ดาเนินงาน ให้เป็นระบบและจริงจังภายใต้การพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิ ธิค ณะอุร์สุลิ นเพื่อ การศึก ษาแห่ งประเทศไทย
รหัสสถานศึกษา 1150100029 ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ง เสริ มการศึ กษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053281838 Email regina@regina.ac/th website www.regina.ac.th ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ท าการ
สอนในปี พ.ศ. 2475 ปั จ จุ บั น เปิ ด สอนเฉพาะนั ก เรี ย นหญิ ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล 3 ถึ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึก ษา
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรของสถานศึก ษาปี2561
ปีการศึกษา
2561

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

รวม

7

4

3

1

15

แผนภูมิที่ 1 จานวนบุคลากรของสถานศึก ษาปี2561

20%

7%
46%

27%

ผู้บริ หาร

ครูผ้ สู อน

ครูผ้ ชู ่วย

เจ้ าหน้ าที่

7
ตารางที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุ ดของบุคลากร
ปีการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

2561

1

6

7

14

แผนภูมิที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุ ดของบุ คลากร

7%

50%

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

43%

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

8
3. ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจานวนนั กเรีย น ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
อ.3

ปีการศึกษา 2559
53

ปีการศึกษา 2560
63

ปีการศึกษา 2561
66

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจานวนนัก เรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
เปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยน ระดับปฐมวัย ปี การศึกษา 2559 – 2561
70

66
63

60

53
50
40
30

20
10
0

ประเภท 1
2559

2560

2561
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิ ทยาลัย มี กระบวนการพัฒ นาเด็ กที่ หลากหลาย ส่งเสริมให้เ ด็ก มี พัฒนา การ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภั ยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็ กได้ ดื่มน้าที่
สะอาด รั บ ประทานอาหารที่ มีป ระโยชน์ ค รบ 5 หมู่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะปริ มาณเหมาะสมตามวั ย มี ก าร
ควบคุมดูแลให้เด็กดื่ มนมเป็ นประจาทุกวัน อย่างสม่าเสมอมี การชั่งน้าหนั ก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มีการตรวจเช็คเรื่อ งสุข ภาพร่างกายประจาปี ของนัก เรีย น ตรวจการได้ยิน การมองเห็นและสุขภา พปาก
และฟัน จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจัง หวะร้อ งเพลงไปพร้ อมกับ ทาท่าทางประกอบเพลงในทุก ๆ เช้ าของ
วันอังคาร – วันพฤหัสบดี กิจกรรมกลางแจ้งที่นักเรียนจะได้ เล่นเครื่อ งเล่น สนามอย่างอิ สระ และกิจกรรม
หนูน้อยสุขภาพดีที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง น้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ อวัยวะ
ต่างๆ ทางานได้ประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาให้ผู้เรียนมีความกระฉั บ กระเฉง คล่องแคล่วว่องไว มีสมาธิดี มี
ทั ก ษะในการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ไ ด้ ดี เคลื่ อ นไหวส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายได้ อ ย่ างคล่ อ งแคล่ว จัดหา
อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็ กเล่น ให้ มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่ เ ป็ น
อันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภั ย หลีกเลี่ยงจากอันตราย สนับสนุนให้เข้าร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เ ด็ก มีพัฒนาการด้านสัง คม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลื อ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ รับประทานอาหารหมดจาน ล้างจาน
และ แปรงฟันด้วยตนเอง เก็บของเล่นของใช้ประจาตัว ทางานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เล่นหรือร่วมกัน
ทางานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้ งภายใน
และนอกห้องเรียน โดยการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิด ชอบตามสีบ้านของเด็ก รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนใน
ห้องเรียน ทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคั ญ เน้นการมีส่วนร่ ว มในการเรีย นการสอน การทางานร่ วมกัน เป็ นกลุ่ ม กล้าเสนอความ
คิดเห็น และเป็นผู้ตามที่ดี ในระบอบประชาธิป ไตย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ มีกิจกรรมสานสั ม พั น ธ์
ครอบครั ว อบอุ่ น เป็ น กิ จกรรมที่ ผู้ป กครองจัด ฐานเสริ มการเรี ยนรู้ใ นการสอนแบบโครงการ ( Project
Approach) เด็กแต่ละห้อ งจะได้ ร่ว มท ากิจ กรรมเวี ยนฐานต่ างๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทาให้ เ ด็ ก มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในห้อ งเรีย น บุคคลรอบข้าง และกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่ เด็ กจะเข้าไปเรี ย นรู้
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ตามมุมต่างๆ ช่วยพัฒนาลักษณะนิสัย ให้เ ด็ก มีร ะเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรีย น ข้อตกลง
ของห้ อ งเรี ย น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ ปฏิ บั ติ กิ จ วัต รประจ าวั น ได้ ด้ วยตนเอง กิ จ กรรมผู้ บ าเพ็ญ
ประโยชน์(นกน้อ ย) ที่ฝึกการมีระเบีย บวินั ย การช่วยเหลือผู้อื่น การเรียนคาสอนศาสนาที่ ตนเองนั บ ถื อ
ปลู ก ฝั ง ให้ มีคุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม และฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ นั ก เรี ย นมี สั มมาคารวะมารยาทไทยได้ ตาม
กาลเทศะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักเป็นการส่งความสุข ร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง ให้กับ
คณะซิสเตอร์อาวุโสในวันคริส ต์ มาส กิจกรรมธารน้าใจ ในทุกเช้าจะมีการธารน้าใจช่วยเหลื อผู้ที่ เดื อดร้ อ น
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลื อแบ่ง ปันผู้อื่นโดยไม่หวั งผลตอบแทน กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ เช่น พี่ชวนน้อง
ไปวัด วันไหว้ครู ปลูกฝังความกตัญญูระลึกถึ งผู้ มีพระคุณ มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อ มในกิจกรรม RC
GO GREEN เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อ มโดยการเข้าร่ว มโครงการหลั งคาเขีย ว ที่รวบรวมกล่องนม
ที่บริโภคแล้วไปรีไซเคิล เป็นแผ่นหลั งคา เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด
ไทย ให้ น าไปใช้ป ระโยชน์ และมอบให้ กั บ ชุมชนที่ ข าดแคลนต่ อ ไป ส่ ว นพั ฒ นาการทางด้ านสติปัญญา
โรงเรียนจัดให้ เด็ ก ได้รั บประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนแบบ RCLC โดยใช้การสอน แบบ
โครงการ (Project Approach) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เ ด็กเรี ยนรู้สิ่ง ต่างๆ ที่
เด็ ก สนใจในโลกแห่ ง ความเป็ นจริง และพบเห็น ในชี วิต ประจ าวั น ซึ่ ง เด็ ก สามารถศึ ก ษาได้ สะด วก ทั้งที่
โรงเรียน ที่บ้าน และในชุมชน ทาให้เด็กมีทัก ษะการเรี ยนรู้ อย่า งลุ่ มลึ กในสิ่ งที่ เด็ ก ต้อ งการเรี ยนรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง ในกระบวนการคิ ดที่ ห ลากหลายได้ ล งมื อปฏิ บัติ จ ริง ในการทดลองกระบวนทางวิ ทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับวัย เกิดพฤติกรรมอยากรู้อยากสังเกต ลองผิดลองถูก ตั้ งสมมุติฐาน ศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
บูรณาการวิชาต่างๆ ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายและเป็น ที่สนใจของเด็ ก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น จานวนตัวเลข การเพิ่มจานวน การเปรียบเทียบมากกว่ า น้ อ ย
กว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา หรือประวัติศาสตร์ เด็กจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการร่วมกันคิด เรื่องที่สนใจ เด็กจะเป็น ผู้
เสนอเรื่ อ งที่ ต นเองอยากเรีย นพร้อ มกั บ บอกเหตุ ผ ล เพื่ อ ชั ก จู งให้ เ พื่ อ นในชั้ น เรี ยนสนใจเรื่ องที่ ต นเอง
นาเสนอ ต่อจากนั้นจะทาการลงคะแนนเสียงเลือ กเรื่ องที่ อยากจะเรี ยนมากที่สุ ดเพียงหนึ่ง เรื่อง พร้อมเล่ า
ประสบการณ์เ ดิ ม ผ่านการวาด การปั้น การพูดสนทนา บอกข้อสงสัย สิ่ งที่ จ ะเรีย นรู้ ขั้นตอนนี้จะเป็ น
เหมือนการตั้งสมมุติฐานของเด็ก ระยะที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อ งที่เรียนรู้ เด็กจะคิดออกแบบ
วิธีการหาคาตอบ เช่น การสืบค้นจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ ต การสารวจ การทดลอง การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การสอบถามวิทยากร การทัศนศึกษา เด็กจะได้รับข้อ มูล ใหม่จากประสบการณ์ ได้ค้นคว้ า
นามาสร้างแบบจาลอง ลองผิดลองถูก เก็ บประสบการณ์ ที่ไ ด้รั บจนออกมาเป็นผลงานที่ ดีที่สุ ดของตน เอง
ระยะที่ 4 สรุปโครงการ เด็กร่วมวางแผนสรุป โครงการ เป็นขั้นตอนการประเมิน โครงการ ทบทวนการ
ปฏิ บั ติ และวางแผนโครงการใหม่ วิ ธี ก ารสรุ ป โครงการ เด็ ก จะช่ ว ยกั นวางแผนจั ด แสดงผลงาน และ
อภิปรายแบ่งปันความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับทราบ จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทานสู่การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการ
ใช้ภาษา เด็กทุกคนยื มนิ ทานกลั บบ้ านไปอ่านร่ ว มกั บผู้ ปกครองในทุ กวั นศุ กร์ พร้อมกับบันทึ ก ไตร่ ต รอง
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นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร และนาข้อคิดในนิทานไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงทั้ง ที่บ้าน และโรงเรียนได้
อย่างไร นอกจากนี้ยังให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน British Council ฝึกทักษะ
การฟัง การพูดจากเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์ ผ่านการพูดคุย การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ถู ก ต้อ ง แม่นยา ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านภาษาที่ เป็น สากล และยังได้มีก ารปลู ก ฝั ง
นิสัยการรักการอ่านให้กับเด็ก เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคตต่ อไป โดยผ่านเรื่องราวในนิทาน และ
บันทึกไตร่ตรองสิ่ งที่ ไ ด้ นาไปใช้ในชีวิต ประจ าวั นผ่า นกิ จกรรมเปิ ดโลกนิ ทานสู่การเรีย นรู้ ต่อ ไป พัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ที่ให้ทักษะชีวิต หรื อข้ อคิ ด ต่างๆ ตระหนักถึงคุ ณงามความดี เพื่อนาไปปรับใช้ใ นชี วิต ประจ า วั น
ของเด็ก
ตลอดปีการศึก ษา 2561 หลังจากเด็กได้ รับการเสริม ประสบการณ์ ด้า นพั ฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ส่งผลทาให้เด็ก
ด้านร่างกาย
เด็ ก เคลื่ อ นไหวร่ างกายได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว มี ก ารประสานสั มพั นธ์ ที่ ดี ทั้ง กล้ ามเนื้ อใหญ่ และ
กล้ามเนื้อเล็ก ร่าเริง แจ่มใส ดูแลตนเองในเรื่องความสะอาด แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้า หรือหลังจากเล่นสนาม รู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ
นมอย่างน้อยวันละ 2 กล่อง ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่ วนตน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ ยงต่อ โรคสิ่ งเสพติ ด
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
งาน/โครงการ/กิจกรรม
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2561 ทีมชั้น เรื่องการ
รับประทานอาหารหมดจาน ดื่มน้าหมด
แก้ว
การดื่มนมอย่างน้อยวันละ2กล่อง
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร/
หลังจากเข้าห้องน้า/หลังจากทา
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
กิจกรรมบัลเล่ต์

เครื่องมือที่ใช้
สังเกตการรับประทานอาหารหมด
จาน ดื่มน้าหมดแก้ว

สังเกตการดื่มนม
สังเกตจากการล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร/หลังจากเข้า
ห้องน้า/หลังจากทากิจกรรมกลางแจ้ง
แบบประเมินกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพ
ดี
แบบประเมินกิจกรรมบัลเล่ต์

ผลการประเมิน
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ ร้อยละ 96.58
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การเรียนแบบโครงการ(Project
Approach)
กิจกรรมกีฬาสี

เครื่องมือที่ใช้
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก
แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
เป็นรายบุคคล
แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
เป็นรายบุคคล
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้
แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
เป็นรายบุคคล
สังเกตการเข้าร่วมกีฬาสี

ผลการประเมิน

ด้านอารมณ์ จิตใจ
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการรอ
คอย แสดงความรักด้วยการกอด รู้จักการทักทาย มีมารยาทที่ดี ทั้งการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง ในและนอกห้ องเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็ก
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
งาน/โครงการ/กิจกรรม
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2561 ทีมชั้น เรื่อง
- มารยาทและระเบียบวินัย
“ไหว้สวย พูดจาไพเราะ”
- การทาความสะอาดห้องเรียน
- การเก็บขยะ ทาความสะอาดลาน
อนุบาล
กิจกรรมนิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตพฤติกรรม การ ไหว้สวย
พูดจาไพเราะของเด็ก
- สังเกตการทาความสะอาด
ห้องเรียน
- สังเกตความสะอาดลานอนุบาล

การยืมนิทานและการบันทึกนิทาน

ผลการประเมิน
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม
ตามวัย คิดเป็นร้อยละ 97.47
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
การเรียนแบบโครงการ(Project
Approach)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมบัลเล่ต์
กิจกรรมเปียโน
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมออมทรัพย์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมกีฬาสี

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ เป็นรายบุคคล
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้
แบบประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ เป็นรายบุคคล
แบบประเมินกิจกรรมบัลเล่ต์
แบบประเมินกิจกรรมเปียโน
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
สังเกตการออมทรัพย์
แบบประเมินกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด
สังเกตการเข้าร่วมกีฬาสี

ผลการประเมิน

ด้านสังคม
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิ บัติ กิจวั ตรประจาวั น รู้จักเก็บสิ่งของเครื่อ งใช้ ทั้งของส่วนตั ว และ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย ทางานและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่ง แวดล้ อ ม
ทานข้าวหมดจาน ดื่มน้าหมดแก้ว นากล่องนมที่ใช้แล้วเข้าร่วมกับโครงการหลัง คาเขีย ว ร่วมรับผิดชอบท า
ความสะอาดห้ องเรีย น และนอกห้องเรีย นได้เหมาะสมกับวัย มีจิตสานึกการทิ้งขยะให้ ถูก ที่ เด็กยอมรั บ
หรื อ เคารพความแตกต่ างระหว่า งบุค คล เช่ น ความคิ ด พฤติ ก รรม พื้ น ฐาน ครอบครัว เชื้ อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้
ผลการประเมิน
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
- สังเกตพฤติกรรม การ ไหว้สวย
- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
การศึกษา 2561 ทีมชั้น เรื่อง
พูดจาไพเราะของเด็ก
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
- มารยาทและระเบียบวินัย
- สังเกตการทาความสะอาด
สมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อย
“ไหว้สวย พูดจาไพเราะ”
ห้องเรียน
ละ 98.18
- การทาความสะอาดห้องเรียน
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กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นอนุบาล 3
โดยใช้กระบวนการ Project Approach

เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตการทาความสะอาดลาน
อนุบาล
- สังเกตการรับประทานอาหารหมด
จาน ดื่มน้าหมดแก้ว
-สังเกตการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาและ
ห้องเรียนของนักเรียน
- สังเกตการร่วมกิจกรรมหลังคา
เขียว
- แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
- แบบบันทึกท้ายแผน
- แบบประเมินค่ายผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้
แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา
แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม
เป็นรายบุคคล

งานวันครอบครัวสัมพันธ์วันวิชาการ 2019
- การแสดงผลงาน และนาเสนอการเรียน
แบบโครงการ (Project Approach)
- ผู้ปกครองอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก

- แบบประเมินการแสดงผลงาน
และนาเสนอการเรียนแบบโครงการ
(Project Approach)
- แบบประเมินกิจกรรมผู้ปกครอง
อาสา
สังเกตการร่วมกิจกรรมกีฬาสี
แบบประเมินกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรัก

-

งาน/โครงการ/กิจกรรม
การเก็บขยะ ทาความสะอาดลาน
อนุบาล
การรับประทานอาหารหมดจาน ดื่มน้า
หมดแก้ว
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษาและห้องเรียน
RC GO GREEN กิจกรรมหลังคาเขียว

การเรียนแบบโครงการ(Project
Approach)
การเรียนการสอนผู้บาเพ็ญประโยชน์
การเข้าค่ายผู้บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ผลการประเมิน

- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อย
ละ 98.18
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ด้านสติปัญญา
เด็กตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคาตอบ แสดงความคิดอธิบายสิ่งต่างๆ
ได้ พูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพัน ธ์ของสิ่ง ต่างๆ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่ า นได้ เ หมาะสมกั บวั ย เด็ ก มี ค วามสามารถในการคิ ด รวบยอด การคิ ด เชิ ง เหตุ ผลทางคณิ ต ศาสตร์และ
วิ ท ยาศาสตร์ คิ ด แก้ ปัญ หาและสามารถตั ด สิ นใจในเรื่ องง่ าย ๆ เด็ ก สร้ างสรรค์ ผ ลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะโดยมีรายละเอียดของภาพได้ชัดเจน การเคลื่อนไหว ท่าทาง การเล่นอิสระใช้สอื่
เทคโนโลยี รู้จักเขียนสื่อความหมายเป็ นภาพ สัญลักษณ์ อักษรได้ อ่านภาพหรือสัญลั กษณ์ ไ ด้ สามารถ
สารวจและอธิบายความเหมือ นความต่ างของสิ่ งต่ างๆ ได้ สามารถจั บคู่ จาแนก จัดกลุ่ม เปรียบเที ย บ
ลักษณะของสิ่งที่แตกต่าง เช่น เรียบ/ขรุขระ สั้น/ยาว รู้จักคะเน คาดเดา หาคาตอบ สามารถเปรียบเทียบ
จานวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากันได้ รู้จักนับสิ่งต่างๆ รู้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนและปริมาณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้
ผลการประเมิน
การเรียนแบบโครงการ(Project Approach) - แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
- เด็กมีพัฒนาการ
เป็นรายบุคคล
ด้านสติปัญญา
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และ
กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่นตาม
- แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา
แสวงหาความรู้ได้
รอยเศรษฐกิจพอเพียงระดับอนุบาล 3 โดยใช้ - แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
คิดเป็นร้อยละ
กระบวนการ Project Approach
เป็นรายบุคคล
96.59
งานวันครอบครัวสัมพันธ์วันวิชาการ 2019
- แบบประเมินการแสดงผลงาน และ
- เด็กมีพัฒนาการ
- การแสดงผลงาน และนาเสนอการเรียน
นาเสนอการเรียนแบบโครงการ (Project ด้านสติปัญญา
แบบโครงการ (Project Approach)
Approach)
สื่อสารได้ มีทักษะ
- ผู้ปกครองอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
- แบบประเมินกิจกรรมผู้ปกครองอาสา
การคิดพื้นฐาน และ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
แสวงหาความรู้ได้
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบประเมินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ
96.59
กิจกรรมนิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้
การยืมนิทานและการบันทึกนิทาน
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
แบบประเมินความพร้อมด้านภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
แบบประเมินความพร้อมด้านคณิต ศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
แบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเสริมด้านเทคโนโลยี
แบบประเมินกิจกรรมเสริมด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมเปียโน
แบบประเมินกิจกรรมเปียโน
สรุปผลการดาเนินงานทางด้านคุณภาพเด็ก คิดเป็นร้อยละ 97.21
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3. จุดเด่น
ด้านร่างกาย
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการ
เคลื่ อ นไหวได้ อ ย่ า งคล่อ งแคล่ว ตามวั ย มี สุ ข นิ สั ยที่ ดี ใ นการดู แลสุ ข ภาพร่างกายของตนเอง หลี ก เลี่ยง
สภาพแวดล้ อ มที่ เ สี่ ยงต่ อ โรคภัย และหลีก เลี่ ยงต่ อ สภาวะที่ เ สี่ย งต่ อ อุบั ติ เ หตุ และสิ่ ง เสพติ ด เด็ ก ได้ทา
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้อ งเรี ยนที่ห ลากหลาย ทาให้เด็กมีร่างกายที่แข็ง แรง เคลื่อนไหวร่างกาย
ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการทรงตัวที่ดี
นอกจากนี้ ยังมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรง สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์
กับตาได้เป็นอย่างดี ในการขีดเขียน และทางานศิลปะ มีทักษะในการใช้กล้า มเนื้อ มัด ใหญ่ และกล้า มเนื้ อ
มัดเล็กประสานสั มพัน ธ์ กัน ปลูกฝังและพั ฒ นาให้ เ ด็ก ได้ เรี ยนรู้ ผ่า นกิ จกรรมการออกกาลั งกาย โดยจั ด
ประสบการณ์ในการเรีย นกิจ กรรมหนูน้ อยสุขภาพดี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจัง หวะ กิจกรรมกลางแจ้ ง
โดยทางฝ่ายอนามัยของโรงเรียน มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมทุกวัน ล้าง
มือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร มีการประชาสัมพันธ์จัด บอร์ ด
ความรู้รณรงค์ให้ความรู้เรื่อ งสิ่ง เสพติด ให้โทษร่ว มกับทางโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองให้
ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุและสิ่งเสพติ ด ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกด้านร่างกายใน การ
ทากิจกรรมและจัดช่วงเวลาให้ เด็ กได้ นอนหลับ พัก ผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ 2 ชั่วโมง และมีการประเมิ น
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ กเป็นรายบุค คล โดยครูประจาชั้นหรือ ครู ผู้เ กี่ยวข้อ ง และเข้าร่วมกิจ กรรม
กีฬาสี เล่นเกมกีฬา เกมการละเล่นร่วมกัน ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 96 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ด้านอารมณ์ – จิตใจ
เด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย
มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวั ยและสถานการณ์ ตลอดจนมีความชื่นชมศิ ลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ ดีผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แ ละกิจกรรมที่ห ลากหล าย
ผ่านกิจกรรมนกน้อย กิจกรรมคาสอนศาสนา ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ทั้งศาสนาพุทธ , คริสต์ , อิสลาม
กิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ มุมเสรี ต่างๆ การภาวนาและการนั่งสมาธิยามเช้า การร่วมพิธีในวันสาคัญ วัน
พ่อ วันแม่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเด็ก ประเพณีไทย วันลอยกระทง และการทัศนศึกษาเรียน รู้ น อก
สถานที่ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อื่น มีความมั่นใจกล้ า
แสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหัวข้อรณรงค์ ของโรงเรี ยน แสดงออกทางอารมณ์
และชื่นชมในผลงานของตนเอง ในงานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ เด็กมีสุขภาพจิต ที่ ดี
มีความมั่นคงทางอารมณ์ และรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
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ด้านสังคม
เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การเก็บและดูแลของใช้
ส่วนตัวและส่วนรวม การแต่งกาย การรับประทานอาหาร เช็ดโต๊ะหลังรับประทานอาหาร ล้า งจาน ล้าง
แก้วน้าด้วยตนเอง เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพการปฏิบัติตามข้อ ตกลง กฎระเบียบของห้องเรียนและสั งคม รู้จัก
แสดงบทบาทของผู้นาและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ เด็กได้เรียนรู้วิธีการเข้า สั ง คม
เล่นและทางานร่วมกับ ผู้อื่น ได้ เป็น อย่า งดี รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ ให้กับผู้อื่น และรู้จักการรอคอย เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่า งดี โดยการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามสีบ้าน เพื่อฝึกให้เด็ก ได้
ทางานเป็นกลุ่ม
ด้านสติปัญญา
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ RCLC โดยใช้การ
สอนแบบโครงการ (Project Approach) เด็กได้เรียนรู้กระบวนการในการค้ นคว้าหาคาตอบด้ วยตน เอง
การลงมือปฏิบัติกิจ กรรมทั้ งในและนอกห้อ งเรียน การเรียนรู้นั้นควบคู่ไ ปกับ ความสุข ความสนใจ ความ
ต้องการและความเหมาะสมของเด็ ก การเรียนการสอนผ่านโครงการที่ เกิ ดจากความต้อ งการและค วาม
สนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก ได้ คิด วางแผนตัด สินใจ ร่วมมือกัน ค้นคว้าทดลอง และทากิจกรรมต่ า งๆ
ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมมีทั้ง การหาข้อมูล การวางแผนงาน สนทนา
อภิ ป ราย บทบาทสมมุ ติ ทั ศ นศึ ก ษา ประดิ ษ ฐ์ เชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ความรู้ สั ง เกต แ ละทดลอง โดยทุก
กิจกรรมนั้น ครูมีการจดบันทึกการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของเด็กได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังมีการเรียนกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิต ศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาไทย การเรียนการสอนภาษาอัง กฤษจากสถาบัน British Council เด็กมีพัฒนาการด้านสติ ปั ญ ญา
ผ่านกิจกรรมนิทานโลกกว้า งสู่ การเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา มีนิสัยรักการอ่าน โดยในทุกวันศุกร์ เด็กจะ
เลือกหนังสือ ตามความสนใจ แล้วนากลับไปอ่านกับ ผู้ป กครองที่บ้า น แล้วบันทึกการอ่า นจากหนั ง สื อ ที่
ตนเองได้ เ ลื อ กไป โดยเด็ ก ได้ วาดภาพระบายสี และเขี ยนบรรยายประกอบ เด็ ก สนใจเรี ยนรู้สิ่ งต่างๆ
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีทักษะภาษาที่เ หมาะสมกับ วัย มีทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ รวมทั้ง มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
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4. จุดควรพัฒนา
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ให้เป็นนิสัย
- ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เพื่อสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ ดี หรือดีเลิศ
- เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย ไหว้สวย พูดจาไพเราะ
- เด็กปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทานอาหารหมดจาน ดื่มน้าหมดแก้ว
- เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรม RC GO GREEN ให้เด็กนา
กล่องนมเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหลังคาเขียว เป็นการนากล่องนมกลับมาใช้ประโยชน์
- เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้เลือกเรื่อง ผู้ตัดสินใจ ผู้ค้นคว้า
ในการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
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มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจั ดการ
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 2560
และ มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการนากระบวนการเรีย น
การสอน แบบโครงการ (Project Approach) เน้นการสืบค้น การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาเด็ ก
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เ รีย นมีค วามสุข ในการเรี ย นรู้
สอดคล้องกับวิถี ชีวิ ตของครอบครัว ชุมชน ทางโรงเรียนยังจัด ให้ ครูที่ มีวุฒิ การศึ ก ษาปฐมวัยและครู ที่ มี
ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เข้ามาสอนในระดั บปฐมวัย สนับสนุนครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ศึกษา
ดูงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ RCLC โดยใช้การสอนแบบโครงการ (Project Approach) มีวิจัยในชั้นเรียน สามารถวัดและ
ประเมินผลการจัด การเรี ยนการสอนได้ต รงตามความรู้ และศักยภาพของผู้ เรีย น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และ มี
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กั บผู้ป กครองมี การประชุมปรึก ษาปัญหาร่ว มกัน เสมอ มีการจัดทาข้อมูลที่เ ป็ น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติ บโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จากการทา
กิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ ม ซึ่งหลักฐานและข้อมูล ดัง กล่าวที่ บันทึก ไว้ เป็นระยะ จะเป็นข้อมูล ที่ บ่ ง
บอกถึ ง พั ฒ นาการของเด็ ก ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา อี ก ทั้ ง ยั ง สะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูด้วย นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดสภาพแวดล้ อ ม
ทั้งภายในและภายนอกห้ องเรียนที่คานึง ถึง ความปลอดภั ยของผู้ เรีย น ส่งเสริมให้เกิ ดการเรีย นรู้ทั้ ง แบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องเล่นสนาม ที่เหมาะสมปลอดภั ย จัด
ให้มีพื้นที่สาหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม มีน้าดื่มที่เพียงพอส าหรั บ
เด็ก จัดมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ ก
ที่หลากหลายได้จากบุคคล จากธรรมชาติ สื่อในชุมชน สื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ เสาะหาความรู้ จัดสิ่ง
อานวยความสะดวกให้บริ การด้า นสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์
มุ่งเน้นให้เ กิด การเรียนรู้อ ย่า งมี ความสุข สถานศึกษามี การดาเนิ น การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา อย่ า ง
สมบูรณ์ทุก ขั้น ตอน มีการรายงานการประเมิน ตนเอง รับการประเมิ นภายในและภายนอกจน เป็ น ที่
ยอมรับด้านคุณภาพ ได้นาผลการประเมินมาพัฒนางานอย่า งต่อ เนื่อ งทุกปี การศึก ษานาข้อ มูลสารสน เทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน 5 ปี
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การเรียนการสอนแบบ RCLC
การเรียนแบบโครงการ (Project
Approach)
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
การจัดครูให้พอเพียงและจบการศึกษา
ปริญญาตรีด้านปฐมวัยประจาชั้นเรียน
โครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมส่งเสริมการอบรม/สัมมนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
แผนพัฒนาโรงเรียน กาหนดใช้ปี พ.ศ.
2558 – 2562
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2561
แผนการจัดประสบการณ์การสอนแบบ
RCLC
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
โครงการ (Project Approach)
การบันทึกหลังกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาการ
วุฒิการศึกษาครู

ผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ทางด้านบริหารการ
จัดการ คิดเป็นร้อยละ
93.33

- รายงานการเข้าอบรมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงานครู

สรุปผลการดาเนินงานทางด้านการบริ หารการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 93.33
3. จุดเด่น
สถานศึกษามีแผนพั ฒนาโรงเรีย น เป็นแม่บทในการจัด การศึ กษา กาหนดใช้ปี พ.ศ.
2558 – 2562 มีกระบวนการเรีย นการสอนแบบ RCLC มีวิสัยทัศน์ คือ ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นกุล
สตรี มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม รักศักดิ์ศรีอยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานของความรักและรับใช้ตามเจตนารมณ์
ของคณะอุร์สุลิน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจกาหนดชัดเจน โดยสถานศึกษาได้กาหนดเป้าหมาย
ซึ่งได้สังเคราะห์ ความมุ่ งหวั ง ที่สถานศึ ก ษาต้ องการให้ เกิ ดขึ้ นจากการพั ฒนา กระจายอยู่ในพันธกิจทั้ ง 4
ด้าน ซึ่งจะนาไปสู่การประเมิน และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึก ษาให้บรรลุสู่วิสั ยทัศ น์ได้ ในแต่ ล ะปี
การศึกษา ทาให้ทราบความก้า วหน้า ขององค์ กรในแต่ล ะปี นอกจากนี้ยังมีหลัก สูตรสถานศึ กษาปฐมวั ย
2561 น ากระบวนการเรี ยนการสอนแบบ RCLC ร่ ว มกั บ การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
นาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพส่ง ผลให้ผู้ เรียนมี พัฒนาการตามวัย และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันจัด กิจกรรมต่าง ๆ
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ครูในสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจปรั ช ญา หลั ก การ และธรรมชาติ ของการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย สามารถนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด ประสบการณ์ ต ามบริบ ทของโรงเรีย น และสามารถพั ฒ นาตนเองและน าความรู้
ความสามารถมาสอนผู้เรี ยนได้ อย่ างเต็ มที่ ทางโรงเรียนยังจั ด สิ่ง อานวยความสะดวกให้บ ริการด้ า นสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
4. จุดควรพัฒนา
การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้ องร่ว มกันพั ฒนาโรงเรียน
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ ดี หรือดีเลิศ
- การบริหารจัดการระดับชั้นเรียนอนุบาล ให้ครูเข้ามามีบทบาทในการบริหาร ซึ่ง
แบ่งเป็นฝ่ายหน้าที่รับผิดชอบงาน ได้แก่หัวหน้าระดับ , งานระเบียบวินัย , วิชาการ , งานจิตตาภิบาล , ผู้
บาเพ็ญประโยชน์ , สภานักเรียนและงานกิจกรรม , งานออมทรัพย์ , งานอนามัย , งานแนะแนว ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทีมชั้นอนุบาล
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มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นเด็กเป็น สาคั ญ

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดาเนินงาน
สถานจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย มุ่ ง เน้ นความส าคั ญ ของการพั ฒ นาการในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การ
ดารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรีย นรู้ที่ เน้นผู้ เรีย นเป็นสาคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่ว มกั บผู้ อื่ น ได้
อย่างเป็นสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นกุลสตรี มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม รักศักดิ์ศรี
อยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานของความรักและรับใช้ตามเจตนารมณ์ ของคณะอุร์ สุลิน โดยนากระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เข้า
มาจัดประสบการณ์ การเรีย นการสอน ให้เด็กได้มีส่ วนร่ วมในกระบวนการเรีย นรู้ ลงมือปฏิบัติกิจ กรรม
โดยตรง เป็นผู้ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็น
การเรี ย นรู้ ใ นลัก ษณะของการบู รณาการหลากหลายวิ ช าเข้ าด้ ว ยกั น จึ ง ท าให้ เ ด็ ก ได้ เ พิ่ มเติ มทั ก ษะที่
หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้ที่มาจากความสนใจ โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆด้านให้เหมาะสมกับ วัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่ วนทั้ง กล้า มเนื้ อมั ดใหญ่ มัด
เล็กทางานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้า นอารมณ์ ค วามรู้สึ กได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มี ความรั บผิ ดชอบ ด้าน
สังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิ บัติกิจ วัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใ หญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมี ทัก ษะควา มคิ ด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ไ ด้อ ย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อส่งผลให้เด็ ก เกิ ดการเรีย นรู้ไ ด้อ ย่างมีค วามสุข จัด
บรรยากาศในชั้น เรี ยนที่ ส่ งเสริ มความสนใจให้ แ ก่ผู้ เรี ยน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็ มไปด้ วยความอบอุ่ น
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่ งกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้น ให้ผู้ เรี ย นรั ก
การอยู่ ร่ ว มกั น ในชั้ นเรีย น และปลู ก ฝั ง คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรีย น จั ด บรรยากาศให้มี
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ ตรง เกิดการเรียนรู้และมีก าร
พั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง สามารถ ยื ด หยุ่ น ได้ ต ามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกั บวัย มีการประเมิน พัฒ นาการ จากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ และกิจวัตรประจ า วั น
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ ผ ล
พัฒนาการของเด็ก เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ในชั้นเรียน ต่อไป
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ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 หลังจากจัดประสบการณ์ ที่เน้ นเด็กเป็น สาคั ญส่ง ผลให้
ครูศึกษาเด็ก และคัดกรองเด็กเป็นรายบุ คคลเป็น ข้อ มูล พื้นฐาน การบันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
แล้วนาผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา การส่งเสริม และทาวิจัยทั้งในทีมชั้น ในชั้นเรียน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
การคัดกรองเด็ก
สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก
แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
(Project Approach)

เครื่องมือที่ใช้
- แบบคัดกรองเด็ก

ผลการประเมิน
ครูได้มีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
เป็นรายบุคคล
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 100
เป็นรายบุคคล

แผนการจัดประสบการณ์หนูน้อยสุขภาพ - แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ดี
เป็นรายบุคคล
แผนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

- แบบประเมินเด็กหลังแผนการสอน

แผนคาสอนศาสนา

- แบบบันทึกหลังการสอนคาสอนศาสนา
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ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุ ณลักษณะที่พึงปร ะสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ ก มี
โอกาสในการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เ น้น เด็ กเป็นสา คัญ ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อ พั ฒนาการครบทั้ ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ หลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย ครูใช้ เทคนิคการจั ด
ประสบการณ์ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เ ดิ มให้เ ด็กได้มีโอกาสเลื อ ก
ทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียน รู้ ข อง
เด็กเป็นรายบุคคลจากแหล่ง เรียนรู้ที่ หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทา และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
งาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
(Project Approach)

-

แผนการจัดประสบการณ์หนูน้อยสุขภาพ ดี
แผนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ แผนคาสอนศาสนา

-

กิจกรรมนิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้
กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น
ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงระดับอนุบาล
3 โดยใช้กระบวนการ Project
Approach
งานวันครอบครัวสัมพันธ์วันวิชาการ
2019
- การแสดงผลงาน และนาเสนอการเรียน
แบบโครงการ (Project Approach)
- ผู้ปกครองอาสาจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน

-

เครื่องมือที่ใช้
บันทึกหลังแผนการสอน
แบบประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4
ด้าน เป็นรายบุคคล
แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
เป็นรายบุคคล
แบบประเมินเด็กหลังแผนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบบันทึกหลังการสอนคาสอน
ศาสนา
การบันทึกนิทาน
แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา

- แบบประเมินการแสดงผลงาน และ
นาเสนอการเรียนแบบโครงการ
(Project Approach)
- แบบประเมินกิจกรรมผู้ปกครองอาสา

ผลการประเมิน
ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างความสุข ร้อยละ
95

ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อย
ละ 95
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สภาพห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพี ยงพอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี จัดกิจกรรมให้ เ ด็ ก มี
ส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดของห้ องเรียน มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันที่กระตุ้นสมอง มีป้ายนิเทศ
ที่ ใ ห้ ค วามรู้ จั ด แสดงผลงานเด็ ก มี มุมประสบการณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ มี ก ารน าเทคโนโลยี เช่ น
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วีดีทัศน์ เครื่องเสียง เป็นสื่ อประกอบการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจ กรรม
การเรียนรู้ จัดหาสื่ออุปกรณ์ และเครื่องเล่นสนามที่ มีคุ ณภาพ ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือทา และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเด็กเอง
งาน/โครงการ/กิจกรรม
งานทีมชั้นตามนโยบายของโรงเรียนปี
การศึกษา 2561 เรื่อง
การจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียน ผลงานของ
นักเรียน
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
(Project Approach)
การนิเทศการสอน
กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการท้องถิ่น
ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงระดับอนุบาล
3 โดยใช้กระบวนการ Project
Approach

เครื่องมือที่ใช้
- ห้องเรียนมีการจัดบอร์ดแสดงผล
งานนักเรียน

- แผนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ (Project Approach)
แสดงสื่อการเรียนการสอน
- แบบนิเทศ
- แบบประเมินครู
- แบบประเมินกิจกรรมทัศนศึกษา

ผลการประเมิน
ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90
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มีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จากการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของเด็ก จากงาน/โครงการ/
กิจกรรม มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง ด้วยวิธี การสังเกต การสนทนา
การร่วมกิจกรรม การทาใบงาน การรวบรวมผลงานในแฟ้ มสะสมงานนั ก เรียน ประเมินพัฒนาการทั้ ง 4
ด้านเป็นรายบุคคลภาคเรียนละ 2 ครั้ง แจ้งการประเมินให้ผู้ ปกครองทุก 1 ภาคเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบพัฒนาการเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ว มในการพัฒนาเด็ก
งาน/โครงการ/กิจกรรม
การนิเทศการสอน
การประเมินพัฒนาการเด็ก

งานวิจัย วิจัยทีมชั้น วิจัยในชั้นเรียน
การประชุมทีมชั้น

-

เครื่องมือที่ใช้
แบบนิเทศ
สภาพห้องเรียนจริง
แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ท้ายแผน เทอมละ 2 ครั้ง
สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก
วิจัยทีมชั้นปีการศึกษา 2561
วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2561
แบบบันทึกการประชุม

ผลการประเมิน
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 90

สรุปผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็น สาคั ญ คิดเป็นร้อยละ 93.75
1. จุดเด่น
ครูทุกคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีความรัก
ความเมตตาต่อศิษย์ ตามแบบอย่างจิตตารมณ์ของนั กบุญอัญจลา ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนพัฒนางาน
พัฒนาการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการ RCLC และกระบวนการสอนแบบ TLLM (สอนให้น้อยเรียนรู้
ให้มาก) ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม
ผ่านการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ให้เด็กได้คิด ได้ค้นคว้าสืบค้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
วิธีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเด็ กได้มีส่วนร่วมในการหาคาตอบด้วยตนเอง มีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ และ นิทานโลกกว้างสู่การ
เรียนรู้ ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน วางแผนการจัดการสภาพ
ห้องเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็ก นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีความสนใจ ห่วงใยในการเรียน ความประพฤติเด็ก คอยเอาใจใส่
ช่วยเหลือเด็ก มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสนทนา การซักถาม การทา
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กิจกรรมกลุ่ม การทาชิ้นงาน สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก เพื่อนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ กต่อ ไป
2. จุดควรพัฒนา
ควรมีระบบการประมวลผลที่สอดคล้องกั บการประเมินพั ฒนาการเด็ก
3. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ ดี หรือดีเลิศ
- การจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
- การทาวิจัยในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมหรือแก้ไข ด้านพฤติกรรม ด้านพัฒนาการเด็ก
2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. นาเสนอข้อมูลสนับสนุน ผลการประประเมิน คุณภาพภายในสถานศึก ษา
พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า นของเด็ ก ในด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ - จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา มี ผ ล
พั ฒ นาการเด็ ก ที่ มีน้ าหนั ก -ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข เด็ ก
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ ว มีการสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ได้ มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่ อ โรค
สิ่งเสพติดระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้ อื่ น
ได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ ความรุนแรง ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้ สึก ได้ เหมา ะสม
ตามวัย มีความเป็นกุลสตรี มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม รักศักดิ์ศรีอยู่อย่างพอเพีย ง บนพื้นฐานของความรั ก
และรับใช้ตามเจตนารมณ์ ของคณะอุ ร์สุลิ น มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักช่วยเหลื อ
แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีความสุขกับศิล ปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว มีส่วนร่วมดู แ ล
รักษาสิ่งแวดล้อ มในและนอกห้อ งเรียนได้เหมาะสมกับวัย เด็กยอมรับหรือ เคารพความแตกต่างระหว่ า ง
บุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก สนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคาตอบ
อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ วัย เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อ งง่าย ๆ เด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว ท่าทาง การเล่นอิสระใช้สื่อเทคโนโลยี
เช่ น แว่ น ขยาย แม่ เ หล็ ก สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ เป็ น เครื่ องมื อในการเรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้ไ ด้ ตามที่
สถานศึกษากาหนด
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มี แ ผนพั ฒ นาโรงเรี ย น เป็ น แม่ บ ทในการจั ด การศึ ก ษา ก าหนดใช้ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 มี
กระบวนการเรียนการสอนแบบ RCLC มีวิสัยทัศน์ คือ ศิษย์เรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นกุลสตรี มีความรู้เปี่ย ม
คุณธรรม รักศักดิ์ศรีอยู่อย่างพอเพียง บนพื้นฐานของความรักและรับใช้ตามเจตนารมณ์ของคณะอุร์สุลิน มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจกาหนดชั ดเจน มีหลัก สูตรสถานศึก ษาปฐมวั ย 2561 นากระบวนการ
เรียนการสอนแบบ RCLC ร่วมกับการสอนแบบโครงการ (Project Approach) นาไปสู่การจัดกิจ กรรม
การเรียนการสอนได้อย่า งมีประสิ ทธิภาพส่ง ผลให้ผู้ เรียนมี พัฒ นาการตามวัย และได้รับความร่ว มมื อ เป็ น
อย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันจัดกิจ กรรมต่าง ๆ
จัดให้ครูที่มีวุฒิการศึ กษาปฐมวัยและคุ ณครูที่ มีค วามรู้ความสามารถมี ประสบการณ์ เพียงพอกับชั้นเรี ย น
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่ ว ม
ในการเรียนการสอน
จัดการเรียนรู้ที่เด็กมีโอกาสได้เลือก ได้ทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็ก ตอบสนอง
การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุ คคล จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการเรี ย นรู้
ของเด็ก มีการจัดแสดงผลงานเด็ก มีพื้นที่สาหรับการจัดประสบการณ์และจัดกิจ กรรม มีสื่อเพื่อการเรียนรู้
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่ อให้ไ ด้มาตรฐานที่ สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
เนื่องในปี 2562 เป็นปีสุดท้ายของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2562
โรงเรียนมีการดาเนินงานโดยจัดทา Swot Analysis ผ่านกระบวนการ Continue – Start – Stop และ
หลักการ See – Judge – Act ในการจัดทาแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567) โดยยังคงยึดหลักแนว
ทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเดิมเพื่อการดาเนิน งานต่อเนื่ องและพั ฒนาให้มีประสิทธิภาพความ
ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาดังนี้
1. แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1.1 จัดทาแผนพัฒนา 5 ปี (2563-2567)
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2563
1.3 จัดทาแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดการศึก ษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาด้านวิชาการ
2.1 พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด Teach Less Learn More โดยมีจุดเน้นที่ให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และเน้นการลงมือปฏิบัติ
2.2 ใช้กระบวนการ Regina Coeli Learning Cycle (RCLC) เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพ
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2.3 การกากับ นิเทศ ติดตามประเมินผล ให้เป็นระบบและจริงจังภายใต้การพัฒนา
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
3. แผนพัฒนาด้านบุคลากร
3.1 ครูเป็นผู้สืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นครูของโรงเรียนอุร์สุลิน
3.2 ครูและบุคลากรและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน Professional Learning Community
3.3 ครูใช้ระบบ IT ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในทุกๆด้านมากขึ้น
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สรุปผลการประเมินตามเป้าหมายตามมาตรฐานการศึก ษาระดับการศึก ษาปฐมวั ย
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน/สาระสาคัญ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
1.2
ทางอารมณ์ได้
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
1.3
ที่ดีของสังคม
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
1.4
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
1.1

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ
2.1

ผลการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

ร้อยละ 80

97.21

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

96.58

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

97.47

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

98.18

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

96.59

ยอดเยี่ยม

ระดับ 5
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5-ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5-ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5-ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5-ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5-ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
5-ยอดเยี่ยม
บริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
2.4
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
2.5 การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย
2.6
มีส่วนร่วม
2.3

ค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นเด็ก
เป็นสาคัญ
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก ด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
3.2
อย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
3.3
เหมาะสมกับวัย
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการ
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
3.1

ร้อยละ 80

93.75

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

100

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

95.00

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

90.00

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ 80

90.00

ยอดเยี่ยม
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ตอนที่ 3

สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเด่น
1.1 การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เข้ามาจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
1.2 เด็กมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไหว้สวย พูดจาไพเราะ
1.3 เด็กปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทานข้าวหมดจาน ดื่มน้า
หมดแก้ว
1.4 เด็กมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดขยะโดยการนากล่องนมกลับมาใช้ใหม่ เข้าร่วม
โครงการหลังคาเขียว
1.5 เด็กร่าเริงแจ่มใส กล้าพูดสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
1.6 เด็กได้รับการส่งเสริมทางด้านร่างกายในกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
1.7 เด็กใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Paint
1.8 แผนพัฒนาโรงเรียน เป็นแม่บทในการจัดการศึกษา กาหนดใช้ปี พ.ศ. 2558 –
2562 มีกระบวนการเรียนการสอนแบบ RCLC มีวิสัยทัศน์ คือ ศิษย์เรยีนาเชลี
วิทยาลัย เป็นกุลสตรี มีความรู้เปี่ยมคุณธรรม รักศักดิ์ศรีอยู่อย่างพอเพียง บน
พื้นฐานของความรักและรับใช้ตามเจตนารมณ์ของคณะอุร์สุลิน
1.9 มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่นาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ และกิจกรรม
ให้กับเด็ก
1.10 จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และบุคลากรที่ผ่านการอบรมมีประสบการณ์
ประจาห้องเรียนอย่างเพียงพอ
1.11 จัดทาแผนแบบ RCLC ให้เด็กมีการไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนาไปประยุกต์ใช้
2. จุดควรพัฒนา
2.1 การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
2.2 ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เพื่อสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในศักยภาพของ
ตนเอง
2.3 การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน พัฒนาโรงเรียน
2.4 ควรมีระบบการประมวลผลที่สอดคล้องกับการประเมิน พัฒนาการเด็ก
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์
3.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออก เพื่อสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตนเอง
3.3 จัดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
3.4 การให้จัดทาโปรแกรมทางเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลวัดและประเมินผลเด็ก
4. ความต้องการช่วยเหลือ
4.1 หน่วยงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย
4.2 หน่วยงานให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทาโปรแกรมทางเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลวัดและ
ประเมินผลเด็ก
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ ดี หรือดีเลิศ
5.1 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย ไหว้สวย พูดจาไพเราะ
5.2 เด็กปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ทานอาหารหมดจาน ดื่มน้าหมด
แก้ว
5.3 เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรม RC GO GREEN ให้เด็ก
นากล่องนมเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหลังคาเขียว เป็นการนากล่องนมกลับมาใช้
ประโยชน์
5.4 เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เป็นผู้เลือกเรื่อง ผู้ตัดสินใจ ผู้
ค้นคว้าในการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
5.5 การบริหารจัดการระดับชั้นเรียนอนุบาล ให้ครูเข้ามามีบทบาทในการบริหาร ซึ่ง
แบ่งเป็นฝ่ายหน้าที่รับผิดชอบงาน ได้แก่หัวหน้าระดับ , งานระเบียบวินัย , วิชาการ
งานจิตตาภิบาล , ผู้บาเพ็ญประโยชน์ , สภานักเรียนและงานกิจกรรม ,
งานออม ทรัพย์ , งานอนามัย , งานแนะแนว ร่วมกันเพื่อพัฒนาทีมชั้นอนุบาล
5.6 การจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ
(Project Approach)
5.7 การทาวิจัยในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมหรือแก้ไข ด้านพฤติกรรม ด้านพัฒนาการเด็ก
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6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมิน ผลการติ ดตามตรวจสอบจากสานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) คือ
6.1 การติดตาม ตรวจสอบจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกๆ 3 ปี
6.2 การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนการพัฒนาที่จัดโดย สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับภาคเหนือหรือจังหวัด
เชียงใหม่
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 9 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีข้อมูลโดยสรุปตามตารางดังนี้
1. ระดับการศึกษาปฐมวั ย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ❑ ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

5.00
5.00
10.00
10.00
32.00
14.00
4.98

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

100.00

95.98

ดีมาก
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2. ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ❑ ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.51
9.68
9.32
9.49
16.98
9.00
4.80
4.80

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

93.58

ดีมาก
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จุดเด่น
1. ด้านผลการจัดการศึก ษา
- นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี
- ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตร่วมกันคนอื่นได้บนพื้นฐานของความรัก การรับใช้ ตามจิต ตารมณ์
ของคณะอุร์สุลิน
- มีทักษะทางด้านภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยู่ในระดับคุณภาพดี มาก
2. ด้านการบริหารจัดการศึก ษา
- สถานศึกษามีการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการประสานงานและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
- สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
- มีการวางแผนการพัฒนาวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการสอนภาษาที่สามทุกระดับชั้น
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นส้า คั ญ
- ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อ เนื่อง มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินการใช้แผนฯ
- ครูมีความเข้าใจเป้าหมายการจั ดการศึ ก ษาตามหลั กสู ตร จัดบรรยากาศในห้อ งเรี ยน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
- มีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้
มี ก ารพั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณภาพเพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายในโดยใช้ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ วมอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจน มี ก ารสรุ ป ผลและวิ เ คราะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ควรพั ฒ นา
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบั ติที่ ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็น ประโยชน์ต่อสัง คม
1. โปรแกรมระบบวัดผลของโรงเรียน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผล ความต้องการพื้นฐาน
เช่น คะแนนเก็บ คะแนนจิตพิสัย วิเคราะห์ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การประมวลผล และการทารายงานผล โดย
พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Excel ก่อน และได้พัฒนาเป็ นการเขี ยนโปรแกรมขั้ นสู ง ผลจากการพัฒ นา
โปรแกรมนี้ทาให้ระบบการวัดผลของโรงเรียนเกิ ดประสิท ธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานชองครูลง ใช้เวลาน้อยลง
ในการจัดการข้อมูลคะแนน และสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยา
2. นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเรื่อง บทเรียน E-learning ได้พัฒนาสื่อการเรียนภาษาไทย ในรูปแบบ
เกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง คานาม คาพ้อง โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ได้นาเสนอผลงานในงาน “วิจัยวิชาชีพสู่การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และนาเสนอให้กับคณะนิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับ คือเด็กมีความรับผิด ชอบ
มากขึ้น มีน้าใจ รู้จักแบ่งปัน และมีความเข้าใจเนื้อหาเรื่องคานาม และคาพ้องมากขึ้น
3. สื่ อ ภาษาจี น Power Point แนะน าวั ฒ นธรรมจีน ซึ่ ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ลเกี่ ย วกับ วั ฒ นธรรมและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนมาจัดทาเป็นสื่อ PowerPoint และได้นาไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึ ก ษา
ปีที่ 6 ก่อน และนามาพั ฒ นาปรับ ปรุ ง ให้ มีคุ ณภาพมากขึ้น และได้นาสื่อ นี้ เข้ าประกวดของสถาบั น ขงจื๊ อ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และได้รับรางวัล ดี เด่ น อีกทั้งทางสถาบัน ได้ข อสื่ อนี้ ไว้ เผยแพร่ และใช้เป็นสื่ อ ใน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศจีน ประโยชน์ที่ได้รับคือ เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรร มของ
ประเทศจีนมากขึ้น
4. นวัตกรรมการสอนสัญลักษณ์เสีย ง Phonogram โดยใช้การสอนแบบ Think Fornix โดยจัดลาดับ
ขั้นตอนการเรียน 4 ขั้นตอน โดยสอนให้รู้จักสัญลักษณ์ เสียง ฝึกสัญลักษณ์เสียงเป็น พยางค์ และเป็นคา เด็ก
จะได้รับการฝึก 1 สัญลักษณ์เสียง 12 ครั้ง ซึ่งจะต้องทาการฝึกทั้งหมด 71 สัญลักษณ์เสียง ผลที่ได้รับคื อ
เด็กออกเสียงภาษาอั งกฤษได้ ชัด เจน สามารถประสมคาโดยไม่ต้ องท่อ งจา สามารถนาไปพัฒนาการอ่า นและ
เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะของ ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และการน้าข้อเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึ กษา
ระดับปฐมวัย
ด้าน

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

1.ด้านผลการจัด
การศึกษา

เด็กทุกคนควรได้รับการฝึกปฏิบัติ ให้รู้จัก
ประหยัด และปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษา

2.ด้านการบริหาร ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษา
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ
ประชุม

การน้าข้อเสนอแนะไปพั ฒนาของ
สถานศึกษา
วิธีการพัฒนา
1.ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติ
และการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและใน
โรงเรียน
2. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยสู่การเรียนรู้
- กิจกรรมนิทานโลกกว้างสู่การเรียนรู้
- ฉันรักโรงเรียน
- อาหารดีมีประโยชน์
- เด็กดีมีคุณค่า (ค่านิยม 12 ประการ)
- เรียนรู้วิถีพอเพียง
ผลจากการพัฒนา
- เด็กรู้และสามารถปฏิบัติตามกฎ ข้อ
ปฏิบัติของห้องเรียนและโรงเรียนได้
- เด็กเกิดพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ได้ หมดจาน รู้จักประหยัด เห็นคุณค่า
ของน้าและไฟฟ้า
- เด็กเข้าใจถึงการประหยัด อดออม และรู้
คุณค่า ของเงิน
วิธีการพัฒนา จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
และจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ผลจากการพัฒนา ผู้บริหารและครูได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความ
คิดเห็น วางแผนเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา
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3. ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาเด็ก

วิธีการพัฒนา จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการภายใต้การ
สอนแบบ Project Approach
ผลจากการพัฒนา เด็กได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ มีบทบาทในการที่จะเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ อยากเห็น และ
ได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึก ยั่งยืน
โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและได้รับความ
ร่วมมือ เป็นอย่างดี

4.ด้านการประกัน สถานศึกษาควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ใน
คุณภาพภายใน
เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในและ
สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใจลาดับขั้นตอน และวิธีการอย่างชัดเจน

วิธีการพัฒนา ผู้บริหารได้ส่งครูเข้ารับการ
อบรมเรื่อง
การประกันคุณภาพ
ภายใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
ผลจากการพัฒนา ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถนามาถ่ายทอดในกลุ่ม
งานและเพื่อนครูในระดับปฐมวัยได้
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ระดับขันพืนฐาน
ด้าน
1.ด้านผลการจัด
การศึกษา

การน้าข้อเสนอแนะไปพั ฒนาของ
สถานศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหา วิธีการพัฒนา
ความรู้จากการอ่าน การดู การฟัง การสังเกต - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในกลุ่ม
บันทึกเรื่องที่ได้อ่าน ฟัง เห็น ลงมือปฏิบัติ สรุป สาระภาษาไทยและห้องสมุด
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พัฒนาให้ผู้เรียน - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียนโดยใช้แหล่ง
เขียนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.3
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระ ข้ามทีมชั้น โดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น
ผลจากการพัฒนา จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน
และครูมีความพึงพอใจจากการได้เข้าร่วม
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

2.ด้านการบริหาร ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษา
โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการ
ประชุม

วิธีการพัฒนา จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
และจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ผลจากการพัฒนา ผู้บริหารได้วางแผน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความ
คิดเห็น เพื่อนาไปพัฒนาและส่งเสริม
ต่อไป

3.ด้านการจัดการ ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
เรียนการสอนที่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

วิธีการพัฒนา ครูจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการRCLC เป็น
กระบวนการสอนหลักทุกรายวิชา โดย
สอดแทรกในแผนการสอน กิจกรรม และ
โครงการต่างๆ
ผลจากการพัฒนา นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

4.ด้านการประกัน สถานศึกษาควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ใน
คุณภาพภายใน
เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในและ
สามารถถ่ายทอดให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใจลาดับขั้นตอน และวิธีการอย่างชัดเจน

วิธีการพัฒนา ผู้บริหารได้ส่งครูเข้ารับ
การอบรมเรื่อง
การประกันคุณภาพ
ภายใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR) ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจากการพัฒนา ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถนามาถ่ายทอดในกลุ่ม
งานและเพื่อนครูในระดับขั้นพื้นฐานได้
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