คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหาร
จั ด การศึ ก ษาที ่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ย ๓ มาตรฐาน ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของเด็ ก
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายสุเทพ ไผ่ล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ -๙๘๓๔๐๕๖
E-mail : anuban.wsb@gmail.com website : www.wangsomboon.org
จำนวนครู ๗๐ คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู ๕๗ คน พนักงานราชการ ๓ คน
ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูต่างชาติ ๖ คน นักการภารโรง ๑ คน
จำนวนนักเรียน รวม ๑๓๐๐ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๒๖๐ คน ระดับประถมศึกษา ๗๔๐ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐๐ คน
**************************************************************************
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ง สมบู ร ณ์ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปฐมวั ย มี น ั ก เรี ย นชั ้ น อนุ บ าลปี ท ี ่ ๒ -๓
รวม ๒๖๐ คน ครูผ ู้ส อน ๑๒ คน ครูต่างชาติ ๑ คน จัดทำรายงานการประเมินคุ ณภาพของตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดู แลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กปฐมวัยมี
จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน ๒๑๑ คน มีน้ำหนักส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน
๑๒ คน และมีน้ำหนักส่วนสูงมากกว่าเกณฑ์จำนวน ๓๗ คน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยไร้พุง
ด้วยฮูลาฮูป การเล่น สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” กิจกรรมฝึก
ทักษะการลอยตัวในน้ำและการว่ายน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผล
ให้เด็กร้อยละ ๙๗.๔๙ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์ โครงการอนุบาลสัมพันธ์โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๙.๔๖ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย
คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการอนุบาลสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการ
สอนไฮสโคป ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๙.๘๕ มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม
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คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ
องค์รวม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการอนุบาลสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศูนย์สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๖.๘๕ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ด้ า นกระบวนการจั ด การบริห ารและการจัด การหลัก สูต ร โรงเรี ย นอนุบ าลวัง สมบู รณ์ มี ห ลั ก สูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมื อปฏิบัติด้วยตนเอง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๐ มีหลักสูตรเพิ่มเติม ทักษะการลอยตัวในน้ำเพื่อเอาตัวรอด หลักสูตรท้องถิ่น และ
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีหลักสูตรเพิ่มเติมและหลักสูตรท้องถิ่น สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กได้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้มีการจัด ครูผู้สอนที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีครู เพียงพอต่อชั้นเรียน นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ยังมีครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล และครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลด้วย
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรีย นอนุบาลวังสมบูรณ์ได้มีการพัฒนา
คุ ณ ภาพครู ด ้ านการศึก ษาปฐมวัย อย่า งต่ อ เนื ่อ ง ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ค รู ด ้า นการศึก ษาปฐมวัย ทุก คนล้ว นมี ความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กิจกรรม
การประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ โดยได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรแกนนำในการจัดการอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต ๑ รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ ครูได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง การอบรมการบูรณาการสะเต็มปฐมวัย ของ สสวท. สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
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จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่ นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ จากกิจกรรมการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนาม
เด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป
ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากกิจกรรมการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรีย นรู้ โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอและทั่วถึง
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรี ยนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้มีการ
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติ ดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ชื่นชมและแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย และมีทักษะ
ความคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติท่ดี ี
ต่อการเรียนรู้ จากโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบั ติ
จริงด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน
และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ
องค์รวม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการเด็ก ดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
เน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท
(BBL) กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการ สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย โครงการห้องเรียนคุณภาพภาพ
ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ได้
จัดบรรยากาศในชั้น เรีย นที่ส ่งเสริมความสนใจให้แก่ผ ู้เ รียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้ว ยความอบอุ่น
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มี
ห้องเรียนที่มีอากาศถ่ายเท กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้
สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวม โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิก ส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย โครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย โครงการห้องเรียน
คุณภาพ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการอนุบาลสัมพันธ์ โครงการหนูน้อยเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย) ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนา
เด็ก
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ส ะอาด
ถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์ และปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่าง
สม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน
มีสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสมบูรณ์ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและ
นอกห้องเรียน โดยสร้างจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน
ทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระทุก
เช้า และแต่งชุดขาวสวดมนต์ทุกวันพระ รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรม
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ร้อง เล่น เต้น อ่าน เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดกิจกรรม
โครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง

๖
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองสนใจ มีการส่ งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
ระบายสี การปั้น ตัด ฉีก ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๗.๔๙
- เกียรติบัตร จากการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๙.๔๖ สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวและเดินเป็นแถวไปรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน
- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๙๙.๘๕ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๘๕ สังเกตได้จ ากการสนทนาโต้ตอบ การแก้ปัญหาในการใช้ช ีวิตประจำวัน มีจิ นตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ การทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
- ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
- การพัฒนา ด้านคุณธรรม มารยาทในการรับประ
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ทานอาหาร
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
- การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ให้เป็นนิสัย
สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี - การรอคอยต่อคิวในการซื้อขนม
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมและอยู่ - การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
พระบารมี
กิจกรรมประจำวันอย่างดี

๗
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓) โครงการห้องเรียนคุณภาพ
๔) โครงการอนุบาลสัมพันธ์
๕) โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
๖) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายใน
๘) โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
๙) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
๑๐) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป
๑๑) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ระดับปฐมวัย)
๑๒) โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย

๘
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่
การพัฒ นาวิช าการที่เน้น คุณภาพผู้เรีย นรอบด้านตามหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย ได้มีการพัฒ นาหลักสู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพิ่มเติม “การลอยตัวในน้ำเพื่อเอาตัวรอด” สำหรับเด็กปฐมวัย
พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้ง ด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ การเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน จัดให้มีอุปกรณ์
ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด
ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดสร้างสนามเด็กเล่น
ตามตามหลักการพัฒ นาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่
เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้ำห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่า นการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดครูให้เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมทางด้านการจัดประสบการณ์
เด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในโรงเรียน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีความสุข
ในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ

๙
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑) แผนปฏิบัติการ
๒) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
๔) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๕) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
๖) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๗) โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ปฐมวัย)
๘) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๙) โครงการอนุบาลสัมพันธ์
๑๐) โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
๑๑) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๒) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อม
๑๓) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายใน
๑๔) โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
๑๕) โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
๑๖) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑๗) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป
๑๘) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
๑๙) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ระดับปฐมวัย)
๒๐) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

๑๐
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการทั้ง
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ประสบการณ์
- มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
- กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
- มีการจัดทำหลักสูตรการลอยตัวในน้ำ เพื่อเอาตัวรอด
- สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
หลักสูตรสถานศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
- - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
๑) แผนปฏิบัติการ
๒) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
๔) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๕) โครงการต่างๆ
๖) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวั ยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่
มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตั ว เองในการปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ วั ต รประจำวั น ได้ มี ว ิ น ั ย ในตนเอง เล่ น ร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ได้ มี ส ั ม มาคารวะต่ อ ผู ้ ใ หญ่

๑๑
ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรี ยนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การ
แบ่งปัน และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความ
สนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ต่อ
กันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน
ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วม เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับ ปรุงพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมี ส ่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑) มุมประสบการณ์
๒) แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก
๓) รายงานผลการประเมินตนเอง
๔) ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท กว้างขวาง
๕) การจัดกิจกรรมประจำวัน
๖) แผนปฏิบัติการ
๗) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๘) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
๙) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๑๐) โครงการต่าง ๆ
๑๑) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

๑๒
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค
- เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออก
ท้องถิ่นและวันสำคัญ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) กิจกรรมดูแลและการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
๔) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ
๕) โครงการห้องเรียนคุณภาพ (ปฐมวัย)
๖) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
๗) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป
๘) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
๙) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
๑๑) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

๑๓
สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
(บทสรุปของผู้บริหาร)
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
- ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา
- ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์
- การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
เหมาะสมตามวัย สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- โครงการต่าง ๆ
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์
- รูปภาพ
- ผลงานเด็ก
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
- เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย
- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
- มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่นำสู่การ
ในการจัดประสบการณ์เด็กให้มากขึ้น
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการลอยตัวในน้ำ
เพื่อเอาตัวรอด

๑๔
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑) การประเมินผลการใช้หลักสูตร
๒) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๓) โครงการห้องเรียนคุณภาพ
๔) โครงการอนุบาลสัมพันธ์
๕) โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
๖) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายใน
๗) โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
๘) โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
๙) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือทำตามแนวการสอนไฮสโคป
๑๐) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ระดับปฐมวัย)
๑๑) โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
๑๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๓) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๕
บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง - โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ - แผนการจัดประสบการณ์
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย องค์รวม
- แบบประเมินหลังแผน
ของตนเองได้
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- หลักฐานการประเมินนักเรียน
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
- ภาพกิจกรรม
กรีฑา ภายใน
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็ก
เล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ องค์รวม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการอนุบาลสัมพันธ์
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา
ภายใน
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล
วังสมบูรณ์
- โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ระดับ
ปฐมวัย)

- แผนการจัดประสบการณ์
- แบบประเมินหลังแผน
- หลักฐานการประเมินนักเรียน
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
- ภาพกิจกรรม

๑๖
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ - โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม องค์รวม

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการอนุบาลสัมพันธ์
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ภายใน
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาลวังสมบูรณ์
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือ
ทำตามแนวการสอนไฮสโคป
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็ก
เล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยแบบ
องค์รวม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการอนุบาลสัมพันธ์
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นการลงมือ
ทำตามแนวการสอนไฮสโคป
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็ก
เล่นตามรอยพระยุคลบาท (BBL)
- โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ระดับ
ปฐมวัย)
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- แผนการจัดประสบการณ์
- แบบประเมินหลังแผน
- หลักฐานการประเมินนักเรียน
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
- ภาพกิจกรรม

- แผนปฏิบัติการ
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรม
พัฒนาของครูและบุคลากร
- แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม

๑๗
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หลักสูตรท้องถิ่น
- หลักสูตรการลอยตัวในน้ำเพื่อเอา
ตัวรอด
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
- แผนปฏิบัติการ
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์

- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
- กิจกรรม PLC
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

- แผนปฏิบัติการ
- รายงานการอบรม
- รายงานกิจกรรม / โครงการ
- แบบบันทึก Log Book
- ภาพกิจกรรม

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ

- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

- แผนปฏิบัติการ
- รายงานกิจกรรม/ โครงการ
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
- ภาพกิจกรรม

๑๘
ประเด็นพิจารณา
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ปฐมวัย)
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แบบองค์รวม
มีส่วนร่วม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการอนุบาลสัมพันธ์
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
- บันทึกการส่งสื่อ
- ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
- รูปกิจกรรม

- รายงานกิจกรรม/โครงการ
-รายงานผลการประเมินตนเอง
- อนุบาลสัมพันธ์
- วาระการประชุมผู้ปกครอง

๑๙
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก - โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม ปฐมวัยแบบองค์รวม
ศักยภาพ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- โครงการอนุบาลสัมพันธ์
- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ปฐมวัย)
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฑา ภายใน
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล
วังสมบูรณ์
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท (BBL)

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- แผนปฏิบัติการ
- มุมประสบการณ์
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- ห้องเรียนอากาศถ่ายเท มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมประจำวัน
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตรท้องถิ่น
- หลักสูตรการลอยตัวในน้ำเพื่อเอา
ตัวรอด
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรม
พัฒนาของครูและบุคลากร
- แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
-รูปภาพการจัดกิจกรรม

๒๐
ประเด็นพิจารณา
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
เน้นการลงมือทำตามแนวการ
สอนไฮสโคป
- โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวม
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
กรีฑา ภายใน
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล
วังสมบูรณ์
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท (BBL)
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
ตามแนวการสอนไฮสโคป
- โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง (ระดับปฐมวัย)
- การรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี

๓. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย

- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวม- โครงการห้องเรียนคุณภาพ

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
-รูปภาพการจัดกิจกรรม
- แผนปฏิบัติการ
- มุมประสบการณ์
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมประจำวัน
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตรท้องถิ่น
- หลักสูตรการลอยตัวในน้ำเพื่อเอา
ตัวรอด
- แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
-รายงานกิจกรรมตามโครงการ
-รูปภาพการจัดกิจกรรม

๒๑
ประเด็นพิจารณา

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล
วังสมบูรณ์
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท (BBL)
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
ตามแนวการสอนไฮสโคป
- โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- โครงการอนุบาลสารสัมพันธ์
- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ปฐมวัย)
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
กรีฑา ภายใน
- โครงการเด็กดีศรีอนุบาล

หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น

- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- แบบบันทึกหลังสอน
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี
- รายงานกิจกรรมตามโครงการ
- รูปภาพการจัดกิจกรรม

๒๒
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น
- โครงการพัฒนาศูนย์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
เพื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดย
ใช้สนามเด็กเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท (BBL)
- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
เน้นการลงมือทำตามแนวการ
สอนไฮสโคป
- โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง (ระดับปฐมวัย)
- การรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี

๒๓
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ต้องจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสนองจุดเน้น สพฐ.
เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นปีแห่งการรักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสืบ
สานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนาครูควบคู่เทคโนโลยี มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน ประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและคำนึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักนำความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม

๒๔
จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
๑. เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อน
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
๒. เพื่อดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
๕. เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow chart)
๑.ขั้นตอนการดำเนินงาน
โรงเรียนมีการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการ PDCA อันได้แก่
P = Plan มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยโรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการซึ่งจะมีการจัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือที่ชั ดเจนเป็นประจำทุกปี จากนั้นชี้แจงให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทาง ครูผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานทุกขั้นตอนที่เป็นระบบ โรงเรียนจัดทำคำสั่งการดำเนินงานที่ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
ที่เพียงพอกับการดำเนินงาน
D = Do มีการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การดำเนินงานตาม
แผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประจำชั้นทุกระดับชั้นดำเนินงานตามระบบดูแล ๕ ขั้นตอน คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งการ
ดำเนินงานจะนำผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำกระบวนการ PLC
มาใช้ในการพูดคุยปรึกษาในการดำเนินทุกขั้นตอน
C = Check มีการตรวจสอบสภาพปัญหาหรือสาเหตุของอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินกิจกรรมเพื่อ
หาข้อแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จ ตรวจสอบการดำเนินงาน โดยโรงเรียนมีระบบกำกับ ตรวจสอบ
ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนจะกำกั บ ติดตาม
ให้คำแนะนำที่เป็นกัลยาณมิตร ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี
A = Act มีการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล นำข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบในปีการศึกษาต่อไป โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง จะมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนา นำจุดเด่นไปพัฒนางานให้ดีขึ้น นำจุดด้อยมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนมีการใช้
นวัตกรรม ๓BPSOS MODEL มาปรับใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ เปลี่ยนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนี้

๒๕

๓B : Best health หมายถึง นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงดี
Best Moral หมายถึง นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
Best Environment หมายถึง สิ่งแวดล้อมดี ส่งผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
P : Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมโรงเรียน เน้นการบริหารจัดการแบบให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
S : Skill หมายถึง ทักษะในด้านต่าง ๆ โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการทำงาน ทักษะ
ชีวิต และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
O : Organize หมายถึง การจัดระบบมีการจัดระบบบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจน เป็นจริงสามารถปฏิบัติได้
S : Save and Safety หมายถึง นักเรียนรู้จักประหยัดและส่งเสริมการออม และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
๒ ผลการดำเนินการ
๒.๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง และพัฒนา
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำทุกปี โดยการศึกษา
ข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูในโรงเรียนพบปัญหาสำคัญดังนี้
(๑) นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นรู ้ จากผลการทดสอบระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน ( O-NET)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ เนื่องจากปัญหาครอบครัว
และการย้ายถิ่นฐานบ่อย
(๒) นักเรียนมีฐานะยากจนเนื่องจากเป็นครอบครัวเกษตรกร และผู้ใช้แรงงาน จากข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนพบว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีอัตราการหย่าร้างสูง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตา ยายหรือผู้อุปการะ

๒๖
หรือฝากเพื่อนบ้านช่วยดูแล ทำให้นักเรียนอยู่ในสภาวการณ์ขาดแคลนทุกอย่าง การขาดความอบอุ่น ขาดสมาธิใน
การเรียนหรือกลายเป็นเด็กที่สมาธิสั้น มีพฤติกรรมก้าวร้าวและผลสุดท้ายคือการทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
(๓) นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
(๔) นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดการดูแลที่ดีจากคนในครอบครัว
(๕) โรงเรียนยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เนื่องจากเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ครูประจำชั้นส่วน
ใหญ่ เป็นครูบรรจุใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน
แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๑) การพัฒนาหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน และบริบทของสถานศึกษา
(๒) การจัดหาทุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการทำงาน เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่าง
เรียน
(๓) การส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
(๔) การส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในโรงเรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
(๕) พัฒนาคู่มือนักเรียน คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
๒.๒ สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ให้คุณครูทุกคนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และศึกษาหาความรู้ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน พี่ช่วย
น้องและมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครูทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนา ครูแกนนำ เพื่อเป็นวิทยากร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้พัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความตระหนัก มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและทางโรงเรียนมีการจัดประชุมทำความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเป็น
ประจำทุกครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม โดยครอบคลุม
ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ด้านโอกาสทางการศึกษา การป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคัน
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด การดูแลเด็กด้อยโอกาสการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มเด็กเก่งและพัฒนา
เด็กกลุ่มอ่อน
๒.๓ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาหรือสำนักบริห ารงานการพิเศษ (แล้ว แต่กรณี) โดยโรงเรียนมีเครือข่ายความร่ว มมือ ที่
หลากหลาย ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครองที่จัดตั้งกลุ่ม Line หรือเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน มีเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
เช่น เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันสอดส่องดู แลพฤติกรรมนักเรียน เครือข่ายของตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ให้ความรู้

๒๗
เกี่ย วกับ สารเสพติ ด การตรวจหาสารเสพติดในปัส สาวะและดู แลความปลอดภัย การจราจร เครือข่า ยของ
รพ.วังสมบูรณ์และรพ.สต.วังสมบูรณ์ ได้มาให้บริการตรวจดูแล สุขภาพเหงือกและฟัน ฉีดวัคซีน ให้กับนั กเรียน
เครือข่ายเทศบาลวังสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม
อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม วัดวังสมบูรณ์มอบทุนการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน เครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต ๑ โดยร่วมกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
๒.๔ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ข วั ญ กำลั ง ใจแก่ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่ องและ
ประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีเครื่องมือในการนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนจากภายนอกโรงเรียน ได้รับ การ
นิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
รูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศที่หลากหลายทั้ง การ
นิเทศโดยใช้เอกสาร ใช้ระบบออนไลน์ การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน
และวางแผนแก้ไขปัญหาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และนำผลการ
นิเทศไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศติดตามที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีการชี้แจงแนวการ
นิเทศติดตามอย่างชัดเจน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ครูประจำชั้นมีความพึง
พอใจ ต่อการนิเทศติดตาม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญกำลังใจ
จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมอบเกียรติบัตรชื่นชมครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดำเนินงานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ๑๐๐ % และส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลครูดีศรีวังสมบูรณ์ รางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข รางวัลครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
โรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดย โดยมีการประเมิน ๓ ระยะ ซึ่งนำกระบวนการเดมมิ่งมาใช้ ประเมินก่อน
ดำเนินงาน คือ การวางแผน ตรวจสอบโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีมีกิจกรรมที่ดำเนินงานใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกกิจกรรมหรือไม่ งบประมาณเพียงพออย่างไร ประเมินระหว่างการทำงาน
ตามระบบดูแล ๕ ขั้นตอน และประเมินผลเมื่อดำเนินงานสำเร็จในสิ้นปีการศึกษา จากนั้นนำผลการดำเนิ นงาน
มาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งนำความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไป
ผลการส่งเสริมและสนับสนุนของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจในการ
จัดการศึกษา อีกทั้งชุมชนยังเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นทุกปี ซึ่ง
เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมาสู่โรงเรียน โดยผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและยอมส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลดลงตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเด็กด้อยโอกาส

๒๘
ปัญหาเด็กออกกลางคัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน
เป็นต้น
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ความสามารถการอ่านการเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๙๙

๘๘.๖

ป.๑ ป.๒

ชุดข้อมูล1

ป.๑
๙๙

๙๑.๑

ป.๓

ป.๒
๘๘.๖

๘๘.๒

ป.๔

๙๑.๓๘

ป.๕

ป.๓
๙๑.๑

๑๐๐

ป.๖

ป.๔
๘๘.๒

๙๐.๖

ม.๑
ป.๕
๙๑.๓๘

๙๑.๕๘

ม.๒
ป.๖
๑๐๐

๙๕.๒๔

ม.๓
ม.๑
๙๐.๖

ม.๒
๙๑.๕๘

ม.๓
๙๕.๒๔

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา และมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
ผลการประเมิ น ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ระดั บ ดี ขึ้ น ไประดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
การศึ ก ษา ๒๕๖๒

ใน
ปี

๙๕.
๙๐.
๘๕.
๘๐.
๗๕.
๗๐.
ร้อยละ

ป.๑
๙๑.๗๙

ป.๒
๙๔.๓

ป.๓
๙๒.๕๙

ป.๔
๘๔.๘๗

ป.๕
๗๙.๓๑

ป.๖
๙๔.๖๙

ม.๑
๘๒.๙

ม.๒
๙๔.๗๓

ม.๓
๘๐.๙๕

๒๙
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ร้ อ ยละเกรดเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต่ ล ะวิ ช าใน
ระดั บ 3ขึ้ น ไป ของนั ก เรี ย นชั้ น ป.๑-ป.๖ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
120
100
80
60
40
20
0
ภาษาไทย
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

88.06
82.93
79.26
89.92
88.1
84.96

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
86.57
80.49
82.22
81.51
82.54
82.3

89.55
82.11
84.44
88.24
79.37
81.42
ป.๑

72.39
78.86
85.19
90.79
90.48
86.73
ป.๒

ป.๓

88.81
76.42
85.93
83.19
79.19
93.81
ป.๔

ป.๕

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
97.01
98.37
97.04
99.16
99.21
94.69

ศิลปะ
97.01
99.19
97.78
91.6
96.83
100

การงานอาชีพ
ฯ
97.01
94.31
95.56
97.48
100
92.04

ป.๖

๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ร้อยละเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาใน
ระดับ 3ขึ้นไป ของนักเรียนชั้นม.๑-ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
120
100

80
60
40
20
0
ม.1
ม.2
ม.3

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

73.63
56.32
82.14

33.63
68.97
72.62

38.18
36.78
71.43

46.36
63.22
61.9

44.54
33.33
88.06

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
100
100
100

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

52.2
63.22
84.52

100
100
100

๓๐
๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
100
80
60
40
20
0

ป.๑
ร้อยละ 99.26

ป.๒
100

ป.๓
100

ป.๔
99.16

ป.๕
84.48

ป.๖
86.73

ม.๑
79.1

ม.๒
91.58

ม.๓
94

๖) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป

81
0

2

ไม่ผ่าน

ผ่าน

30
ดี

ดีเยี่ยม

ผลการประเมินสมรรถนะ ชัน้ ป 6 ปีการศึกษา 2562

๓๑
๗) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่าน ๓ ขึ้นไป

ชื่อแผนภูมิ
40
30
20
10
0

ไม่ผ่าน

ชุดข้อมูล1

ผ่าน

ไม่ผ่าน
0

ดี

ผ่าน
7

ดีเยี่ยม

ดี
40

ดีเยี่ยม
37

๓๒
๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๒

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๑ –
๒๕๖๒

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
เปรียบเทียบ ระดับโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปี
การศึกษา 2562
ปี 2561
52.98 47.87

ภาษาไทย

ปี 2562

34.22 32.39

35.68 33.11

39.39 35.6

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

๓๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๒

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖2 คะแนน
เฉลี่ย ระดับโรงเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖2 คะแนน
เฉลี่ย ระดับ สพฐ.
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖2 คะแนน
เฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

54.29

21.19

28.86

30.34

52.43

23.94

28.93

29.99

55.14

26.98

37.77

33.25

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง ระหว่างปีการศึกษา

ภาษาไ
ทย
46.74
54.29
7.55

คณิตศ
าสตร์
23.54
21.19
-2.35

วิทยาศ
าสตร์
32.18
28.86
-3.32

ภาษาอั
งกฤษ
25.12
30.34
5.22

๓๔
รางวัลที่โรงเรียนได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หมวดหมู่
รายการ
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปะ
สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

เหรียญ
ทอง
เงิน

นักเรียน
๑. เด็กชายพิพัฒน์พล ชูกลิ่นหอม
๑. นายสุริยะ พลทวี

ทองแดง

๑. เด็กชายชโรธร
เรืองสันเทียะ

การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.๑-ม.๓
การแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.๑-ม.๓
การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.๑-ม.๓

ทอง

๑. เด็กชายรัตนากร
เตรียมไธสง

ทอง

๑. เด็กหญิงพศิกา รัตนา
๒. เด็กหญิงศศิธร คำมา

ทอง

๑. นายปริญญา เชื่อมขุนทด

ทอง

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.๑-ม.๓
การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.
๑-ม.๓
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ป.๑-ป.๖
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.๑-ม.๓

เงิน

๑. นายธราธิป ชูกลิ่นหอม
๒. เด็กชายภูวนัย ระมาตทอง
๓. นายวีระชัย วงทวี
๑. เด็กหญิงวารุณu อาจเเก้ว

ทอง

๑. เด็กหญิงดุจกมล ยี่สุ่น

ทอง

๑. เด็กหญิงไวโอล่า
อินทะสอน

ทอง

๑. เด็กหญิงศิริกัญญา
ทองกันทม

๓๕
หมวดหมู่
ศิลปะ-นาฏศิลป์

รายการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.
๑-ม.๓

เหรียญ
ทอง

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ป.๑ป.๓
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ป.๔ป.๖
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ป.๔-ป.๖
การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓

ทอง

๑. เด็กหญิงไวโอล่า อินทะสอน

ทอง

๑. เด็กหญิงหยาดทิพย์ เหล็กดี

ทอง

๑. เด็กหญิงปาริฉัตร สุวรรณเวช

เงิน

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.
๑-ป.๖
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
๑-ม.๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (YC : Youth
Counselor) ม.๑-ม.๓

ทอง

๑. เด็กหญิงภัทราพร ศรีสนิท
๒. เด็กหญิงสุชาดา จัตุรัส
๓. เด็กหญิงอินทร์นภา พ่วงแพ
๔. เด็กหญิงอิสริยา เบ้าทอง
๕. เด็กหญิงเมย์ญาวี ชัยษ์วงศ์
๑. เด็กหญิงพรทิพา บุญราช
๒. เด็กชายเพชรรัตน์ วงษ์เศษ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นักเรียน
๑. เด็กหญิงจิตตานันท์
ศิริศักดิ์
๒. เด็กชายนพเเก้ว
ดุขุนทด
๓. เด็กหญิงปาริฉัตร ฉัตรกระโทก
๔. เด็กชายพีรพล
เชียงเครือ
๕. เด็กหญิงวริศรา เขียนโคกกรวด
๖. เด็กหญิงอติกานต์ จันทร์เอี่ยม
๗. เด็กชายอภิชาติ
โพธิ์วรรณ
๘. เด็กชายอิทธิกร
บุญประคม

ทอง

๑. เด็กชายอนุชิต คลั่งมั่น
๒. เด็กชายอภิสิทธิ์ บรรพต

ทอง

๑.เด็กหญิงจุรารัตน์ อิติบุตรตา
๒. เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองซอง
๓. เด็กหญิงดารุณี บุญยัง
๔. เด็กหญิงพรรวษา วงษ์คำนา
๕. เด็กหญิงสุกัญญา เสนดอน

๓๖
หมวดหมู่
รายการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖

เหรียญ
ทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓

ทอง

คอมพิวเตอร์

ทอง

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓

นักเรียน
๑. เด็กหญิงธัญชนก ปอยมะเริง
๒. เด็กหญิงปวันรัตน์ ฉัตรกระโทก
๓. เด็กหญิงอภิญญา แสนคำ
๑. เด็กหญิงดารุณี บุญยัง
๒. เด็กหญิงปรัญดา โนสา
๓. เด็กหญิงพรรวษา วงษ์คำนา
๑. เด็กหญิงพิชญา เถาทอง
๒. เด็กหญิงเอมมิกา ยองแก้ว

๓๗
หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์

รายการ
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ป.๔-ป.๖
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.๑-ม.๓
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.๑-ม.๓

เหรียญ
ทอง

นักเรียน
๑. เด็กชายณัฐนันท์ คงเกตุ
๒. เด็กชายพรพิพัฒน์ วาดไธสง

ทอง

๑. เด็กชายวีรพล ประภาสะวัต
๒. เด็กชายสิทธิกร เข็มรัตน์

ทอง

การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.
๑-ม.๓

ทอง

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓

เงิน

การงานอาชีพ

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
แห้ง ป.๔-ป.๖

ทอง

การงานอาชีพ

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.๑-ม.๓

ทอง

๑. เด็กชาย ภูวภัทร จันใด
๒. เด็กชายพงศกร
สุริยจันทราทอง
๓. เด็กชายสิทธิพงษ์ หาญกุดเลาะ
๑. เด็กชายณัฐพล
ศรีสาคร
๒. เด็กชายรังสิมันตุ์
บุญธรรม
๓. นายวีระชัย วงทวี
๑. เด็กหญิงจีระนันท์ ภาคาหาญ
๒. เด็กหญิงณภัทร พรมภักดี
๓. เด็กหญิงนิชญาดา ถาดทอง
๔. เด็หญิงปพิชญา ศักดา
๕. เด็กหญิงประกายเพชร อรชุน
๖. เด็กหญิงรัชดา ทอดขุนทด
๑. เด็กหญิงพิมญดา ชาวชุมนุม
๒. เด็กหญิงพิมพ์ชนก บังคม
๓. เด็กหญิงศรีญญา รังษี
๑. เด็กหญิงพิมพ์-ชนก ยศปัญญา
๒. เด็กชายวรเดช มูลประดิษฐ์
๓. เด็กหญิงสงกรานต์ แขกเทศ

คอมพิวเตอร์

หุ่นยนต์

๓๘
หมวดหมู่
การงานอาชีพ

รายการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด
เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓

เหรียญ
ทอง

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ทอง

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด
ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ทอง

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯม.๑-ม.๓
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.๑-ม.๓

ทอง

เรียนรวม - ศิลปะ

ทอง

นักเรียน
๑. นายธราธิป
ชูกลิ่นหอม
๒. เด็กชายวิทยา
โมราบุตร
๓. เด็กชายเจตริน
เปาเล้ง
๑. เด็กชายวรพล
รัตนศรี
๒. เด็กหญิงวินิตา
ช่วยมี
๓. เด็กหญิงอภิษฎา
เหมาะดี
๑. เด็กหญิงธันชนก
ละออเอี่ยม
๒. เด็กหญิงลิตา
อ้อจันทึก
๓. เด็กหญิงอชิรญา
เกรียนโคกกรวด
๑. เด็กชายธีรสิทธ์
เรืองสา

๑. เด็กชายธีรสิทธิ์
เรืองสา

๓๙
ระดับประเทศ
หมวดหมู่
รายการ
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๑-ป.๓
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-ป.๖
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ .๔-ป.๖
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓
คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖

เหรียญ
ทอง
เงิน
เงิน

ทอง

ทอง

นักเรียน
๑. เด็กชายบารมี
ร้องจิก
๑. เด็กหญิงฤดีพร
ร้องจิก
๑. เด็กชายกิตติพัศ สาดี
๒. เด็กชายฉัตรนที วันหนองสา
๓. เด็กชายภคภพ
มงคลธรรมกายา
๑. เด็กหญิงพิมลรัตน์ นามณี
๒. เด็กหญิงวริศรา ศรีพงศ์
๓. เด็กหญิงศิรินภาพร หยิบยก
๑. เด็กชายนันทกานต์ ดำกลิ่น
๒. เด็กชายรฐา วงษ์คำนา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓

เข้าร่วม

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ
ม.๑-ม.๓

เงิน

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.
๑-ม.๓
การแข่งขันประติมากรรม ม.๑ม.๓

ทอง

๑. นายปริญญา เชื่อมขุนทด

ทอง

๑. นายธราธิป ชูกลิ่นหอม
๒. เด็กชายภูวนัย ระมาตทอง
๓. นายวีระชัย วงทวี

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

๑. เด็กหญิงภัทราภรณ์ เเก้วพลงาม
๒. เด็กหญิงวรันธร จันทร์เรือง
๓. เด็กหญิงสุชาดา
พลอยประทุม
๑. เด็กชายสิทธิพงษ์
หารกุดเลาะ
๒. เด็กชายเจนณรงค์ อร่ามเรือง

๔๐
หมวดหมู่
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รายการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC : Youth Counselor) ม.
๑-ม.๓

เหรียญ
ทองแดง

นักเรียน
๑. เด็กหญิงจุรารัตน์
อิติบุตรตา
๒. เด็กหญิงจุฬารัตน์
เมืองซอง
๓. เด็กหญิงพรรวษา
วงษ์คำนา
๔. เด็กหญิงสุกัญญา
เสนดอน
๕. เด็กหญิงอนัญญา
หมื่นไสยาสน์

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.๔-ป.๖

เงิน

๑. เด็กหญิงธัญชนก
ปอยมะเริง
๒. เด็กหญิงปวันรัตน์
ฉัตรกระโทก
๓. เด็กหญิงอภิญญา
แสนคำ

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓

ทอง

๑. เด็กหญิงดารุณี
บุญยัง
๒. เด็กหญิงปรัญดา โนสา
๓. เด็กหญิงพรรวษา
วงษ์คำนา

เรียนรวม - ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.
๑-ม.๓

-

๑. เด็กชายธีรสิทธิ์ เรืองสา

๔๑
๓.จุดเด่น
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี และสามารถ
แก้ไขปัญหากับชีวิตตนเองได้เหมาะสมกับวัย เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
และบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม สามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ โดยโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการ เช่น การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมด้านการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศ รษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาระเบียบวินัยด้วยขบวนการลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข นักเรียน
มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกคน มีสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยนักเรียนของโรงเรียนจะมีทักษะความสามารถที่
หลากหลาย ทั้งด้านการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ ในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
๔.จุดที่ควรพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ยังมีจุดที่ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์แ ละคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา, ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาผลการสอบ
ระดับชาติ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์

๔๒
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดำเนิน การวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อ มูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป การศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและ
สรุปผลการดำเนินงาน
๒.ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม มาตรฐานตำแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดขอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษา ที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายผู้ปกครองส่งผล
ให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๔๓
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา

ผลการพัฒนา
จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
3.29
22.03
50.84
23.73

ยังไมเคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

จำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

0
33.33
100
66.66

ยังไมเคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร

๔๔
2.89
36.23

30.43

ยังไมเคยได้รับการพัฒนา

97.1

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

๓.จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาต่อเนื่อง สามารถจัด การเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔.จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้นทุกขั้นตอน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่หลากหลายเพื่อให้โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

๔๕
มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๑.กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และสถานศึกษาได้จัดทำโครงการ
พัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายสาระโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมอบหมายให้ครู
ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนสำคัญเน้นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติจริง
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่สอดคล้องกับข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่นักเรียนและครูได้ร่วมกันจัดทำ จัดกิจกรรมซ่อมนักเรียนเวลาเลิกเรียน ส่งเสริมความสนใจและความ
ถนัดมี เช่น ชมรม ดุริยางค์ สหกรณ์ กีฬา ฐานการเรียนรู้ไก่ เห็ด ส่งเสริมให้มี เวทีการแข่งขันเช่น ประกวดคัด
ลายมือ วาดภาพระบายสี ร้องเพลง อ่านทำนองเสนาะ เล่านิทาน ศิลปหัตถกรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษวันละคำ ค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งในห้องคอมพิวเตอร์และนอกห้องเรียนใช้
เครือข่ายไร้สาย เช่น การนำเสนอผลงาน การทำรายงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ โครงการความสัมพัน ธ์ชุมชน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการประชาธิปไตย เช่นกิจกรรมทำ
ความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมประหยัดไฟฟ้าตามหลักการใช้คุณธรรมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นทำความสะอาดวัด ถนน การรณรงค์ยาเสพติด
ไข้เลือดออก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทาง
โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนโดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเช่นการจัดทำโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม เรื่องการกำจัดขยะ โครงงานในสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระทุกชั้นเรียน การจัดทำรายงานกลุ่ม
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น การประชุมสอบถามความ
คิดเห็นในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ร่วมประชุมเสนอ
ความเห็นและร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การประเมินโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน เป็นวิทยากรการสอนเพลงพื้นบ้าน การทำอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การปลูกมะนาว เ เลี้ยงไก่ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเช่นช่วยจัดหาอุปกรณ์และสื่อการสอนเช่น
จัดหาถุงเชื้อเห็ด ลูกกบ ลูกปลา อุปกรณ์แปรรูปเช่นโรงสี เครื่องซีลสุญญากาศ พัดลม ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
โรงเรียนเช่นห้องสมุด ห้องสหกรณ์ ห้องดนตรี ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ในการตรวจสอบและวัดผลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจทางโรงเรียนมีการจัดทำระเบียบว่าด้วยการ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้รายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ กำหนดให้มีการวัดประเมินผลทั้งกลาง
ภาคและปลายภาค แบ่งสัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมธรรมชาติสาระการเรียนรู้ จัดทำแบบบันทึกคะแนนที่
เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน กำหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาเครื่องมือการประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

๔๖
เช่น แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบสังเกตการเรียน แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมิน
พฤติกรรม แบบประเมินพหุปัญญา แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมิ นค่านิยม ๑๒ ประการ
แบบประเมินสมรรถนะ ในการประเมินผลนักเรียน ทั้งที่เป็นการสอบ ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงานการ
จัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประเมินผลการทำความสะอาดบริเวณตามโครงการประชาธิปไตย ครู
ให้นักเรียนได้ช่วยกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีประเมิน นอกจากครูประเมินและยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม โดยได้แจ้งผลการประเมิน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง
ได้ทราบทั้งในบันทึกในงานและใบงาน การตรวจงาน การบ้านและผลงานนักเรียนแล้วแจ้งผลงานและเสนอแนะให้
นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงทั้งทางแบบ ปพ.ต่างๆ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ที่ประชุม เอกสาร แผ่นพับเป็นต้น
๒ ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่ง
โรงเรียนได้วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้สอนเพื่ อนำความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริม
และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่บรรลุเป้าหมายและผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในระดับมากได้แก่ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการทัศนศึกษาและ
แหล่งเรีย นรู้ โครงการ โครงการพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึ กษา โครงการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการความสัมพันธ์ชุมชน โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่ส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง วางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ ประเมินผู้เรียน
และแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
เป็นรายบุคคล ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และสามารถนำไปใช้ ในสถานการณ์ต่างๆได้ และได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นทำเป็ น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยคณะครูมีความเห็นว่าทุกประเด็นมีความพึง
พอใจในระดับดี ประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
โรงเรียน ได้ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ชุมชน ในประเด็น
นี้ ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับ ดีมาก ประเด็นการมีส่วนร่วมในตรวจสอบและประเมินความรู้ผู้เรียนและความ
เข้าใจของผู้เรียนจากสภาพจริงมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพใช้เครื่องมื อ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับแจ้งให้ผู้เรียนได้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปพัฒนาตนเองในประเด็นนี้อยู่ในระดับ ดีเลิศ

๔๗
๓.จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงครูมีการผลิตสื่อการสอน และมีแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ฝึก
กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน และยังมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย
๔. จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้และมีการวิจัย อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(บทสรุปของผู้บริหาร)
ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ
นอกจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ เช่น การสนทนาก่อนเริ่ มเรียน ท่อง
อาขยาน ฝึกให้นักเรียนได้อ่านทุกวันทั้งอ่านเดี่ยว อ่านพร้อมกันและฝึกอ่านตามครู โดยชี้ตามคำอ่าน ให้เขียนตาม
คำบอกของครูและฝึกเขียนคำในบทเรียนฝึกสะกดคำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน การอ่านคำพื้นฐาน แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว เกมคณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ เรียนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ มี
กิจกรรมการรายงาน การนำเสนอผลงาน เช่น การจัดป้ายนิเทศ การอภิปรายผล การทำบัตรอวยพรในวันสำคัญ
เช่น วันแม่ การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ การเล่าข่าว สรุปผลและนำเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตร์
ทั้งเป็นกลุ่มและนำเสนอรายบุคคล โรงเรียนจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมการใช้สื่อ
การสอนสำหรับเด็กพิเศษ นอกจากโครงการและกิจกรรมในห้องเรียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น โรงเรียนยังมีการ
จัดกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียน โดยเป็นกิ จกรรมบูรณาการนอกห้องเรียน เช่น
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมทักทาย สนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยในตอนเช้า เสียงตามสายภาค
กลางวัน เล่านิทานในห้องสมุด บันทึกการอ่าน ท่องสูตรคูณทุกวัน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกเวลา
เรียน ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทำข้อสอบมาตรฐานกลาง จัดทำสมุดเล่มเล็กสำหรับสรุปบทเรียน มีการจัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมประหยัดไฟฟ้า โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการของนักเรียนภาคเรียนละครั้ง นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมด้านการแนะแนวและศึกษาต่อ โดยจัด
กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ได้ค้นคว้า สอบถามจากวิทยาท้องถิ่นในชุมชน และโรงเรียนยังจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

๔๘
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรม การซื้อ -ขายสินค้า ในสหกรณ์ การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
ทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอนจากอินเทอร์เน็ต มีห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดย มี
บริการไวไฟ ครอบคลุมทั้งโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้โปรแกรมเฟสบุ๊ค ไลน์ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
นำเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเครื่องฉายภาพ การเรียนโดยใช้ DLTV รวมไปถึงการใช้กิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพ ด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาฝึกนักเรียน เช่น การแปรรูปอาหาร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ยังมีกิจกรรม
ตลอดจนมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอีก เช่น การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
จัดนิทรรศการนำเสนองานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ชุมชน วัดและในหน่วยงานสถานศึกษา เช่น กิจกรรม
สหกรณ์ โครงงานคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชมรม ชุมนุม ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ในโรงเรียน
รักษาความสะอาด ในวั ด โรงเรียนปลอดขยะ พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมนั่งสมาธิช่วงพักกลางวันกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์กิจกรรมไหว้ทักทายครูกิจกรรมพิจารณาอาหารก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน การแต่งกายด้วยผ้าไทยกิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จากกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนแล้วนั้น เพื่อให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมากขึ้นและเพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีความพร้อมและมีพื้นฐานใน
การเรียนในระดับต่อไป

๔๙

ภาคผนวก

๕๐
การให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
********************************************************************************
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ ฉบับนี้ได้ปฏิบัติจริง และได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

( นายชาตรี สง่าพล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕๑

