
 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

       ตอนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนวิภารัตน์ รหัส 13100067 ที่ตั้ง เลขที่ 99/8 หมู่ 3 ต าบลลรรแชงง ำ าเภำสามโกร ัังหวัดปทุมธานี 
สังรัดส านัรงานกณแรรรมรารส่งเสริมรารศึรษาเำรงน  โทรศัพท์ 0-2979-0013,0-2050-9904  โทรสาร 0-2050-9903  
e-mail : wiparatschool57@gmail.com website : wiparatschool.ac.th ได้รับลำนุญาตััดตั้งเมื่ำ 1 พฤศัิรายน 2545  
เปิดสำนรแดับลงั้นำนุบลาล 1 ถึงรแดับลงั้นำนุบลาล 3 ั านวนนัรเรียน 161 กน ั านวนบลุกลารรขำงโรงเรียน 22 กน 

 ตอนที ่2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปัััุบลันโรงเรียนััดรารศึรษาำยู่ในมาตรฐานรารศึรษา รแดับล ดีเลิศ 

 2)   หลัรฐานสนับลสนุนผลรารปรแเมินตนเำง 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

      - สมุดรายงานปรแั าตัวนัรเรียนรแดับลปฐมวัยปีที่ 1-3 
      - สมุดบลันทึรพฤติรรรม 
      - ชฟ้มสแสมผลงาน 
      - สมุดตรวัสุขภาพ 
      - เรียรติบลัตรัารรารชข่งขันต่าง ๆ 
      - บลัญงีเรียรงื่ำชลแสมุดบลันทึรพัฒนารารนัรเรียน 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

      - หลัรสูตรสถานศึรษาปฐมวัย โรงเรียนวิภารัตน์ พุทธศัรราง 2561 
      - รารนิเทศชลแติดตาม 
      - ส่งเสริมให้กรูมีกวามเงี่ยวงาญด้านรารััดปรแสบลรารณ์โดยรารส่งกรูเข้าำบลรมทั้งภายในชลแ
ภายนำร  
      - สนับลสนุนำุปรรณ์ชลแงบลปรแมาณในรารััดรารเรียนรู้ให้รับลเด็ร 
      - มีรแบลบลบลริหารกุณภาพที่เปิดโำราสให้ผู้เรี่ยวข้ำงทุรฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                   

      - ชผนรารสำนปรแั าสัปดาห์ 
      - สื่ำชลแนวัตรรรมต่าง ๆ  
      - ััดปรแสบลรารณ์ให้นัรเรียนโดยใง้ริัรรรม 6 หลัร 
      - ััดท าวิััยในงั้นเรียน 
      - ััดท าโกรงงานกุณธรรม  
      - ััดท าโกรงงานวิทยาศาสตร์ 
      - ััดปรแสบลรารณ์ผ่านรรแบลวนรารทดลำงทางวิทยาศาสตร์ 
      - ััดริัรรรมวิถีพุทธชลแนิทานเงิดหุ่นปรแั าสัปดาห์ (puppet show) 
      - ััดบลรรยาราศภายในห้ำงเรียนที่เำ้ืำต่ำรารเรียนรู้ขำงเด็ร 
      - ำ านวยกวามสแดวร ััดหาสื่ำ ำุปรรณ์ที่เหมาแสม ชนแน าชลแง่วยเหลืำนัรเรียน 
 

 3)  โรงเรียนมีชผนัแพัฒนาตนเำงต่ำไปำย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นรว่าเดิม 1 รแดับล 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 
   ชผนปฏิบลัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้นัรเรียนมีส่วนร่วมในรารััดปรแสบลรารณ์ ชลแรารท าโกรงงานมารยิ่งขึ้น ชลแน า
ผลงานมาน าเสนำหน้างั้นเรียน หรืำเผยชพร่มารขึ้น 

      ชผนปฏิบลัติงานที่ 2 เน้นรารฝึรทัรษแรารใง้งีวิต ชลแรารง่วยเหลืำตนเำงในงีวิตปรแั าวัน 

                  ชผนปฏิบลัติงานที่ 3 พัฒนาทัรษแรรแบลวนรารกิดตามวัยขำงเด็ร 

 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ชผนปฏิบลัติงานที่ 1 ััดสภาพชวดล้ำมภายในโรงเรียนให้เำ้ืำต่ำรารเรียนรู้ขำงเด็รปฐมวัย 
                   ชผนปฏิบลัติงานที่ 2 เงิญผู้เงี่ยวงาญทางด้านต่าง ๆ มาำบลรมให้กวามรู้ชร่กรู 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

      ชผนปฏิบลัติงานที่ 1 กรูพัฒนาตนเำงชลแสื่ำรารสำนให้เหมาแสมรับลสภาพปัััุบลัน  
      ชผนปฏิบลัติงานที่ 2 สำดชทรรปรแสบลรารณ์ที่ให้เด็รฝึรรารง่วยเหลืำตนเำง เน้นทัรษแงีวิตมารขึ้น 
                  ชผนปฏิบลัติงานที่ 3 ััดปรแสบลรารณ์ชบลบลบลูรณารารสำดชทรรพ้ืนฐานรารำ่าน-เขียน โดยก านึงถึง 
                     กวามชตรต่างรแหว่างบลุกกล ฝึรทัรษแรารกิดชลแรารสื่ำราร 
 

                                                                 ลงนาม.................................................................ผู้ำ านวยรารโรงเรียน 
                            (นางศรีสำาด เผืำรมงกล) 
                                                                              วันที่ 31 พฤษภากม พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 ตอนที่  1    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

  1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวิภารัตน์ รหัส 13100067  ที่ตั้ง เลขที่ 99/8 หมู่ 3 ต าบลลรรแชงง ำ าเภำสามโกร ัังหวัดปทุมธานี 12160 
สังรัดส านัรงานกณแรรรมรารส่งเสริมรารศึรษาเำรงน  โทรศัพท์ 0-2979-0013, 0-2050-9904  โทรสาร 0-2050-9903 e-mail 
: wiparatschool57@gmail.com  website : wiparatschool.ac.th ได้รับลำนุญาตััดตั้งเมื่ำ 1 พฤศัิรายน 2545 เปิดสำน
รแดับลงั้นำนุบลาล 1 ถึงรแดับลงั้นำนุบลาล 3   

 
   2.    ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- ผู้บลริหาร     ั านวน  5 กน 
- กรู (บลรรัุ)    ั านวน  8 กน 
- บลุกลารรทางรารศึรษา   ั านวน  2 กน 
- เั้าหน้าที่ำ่ืน ๆ    ั านวน            7         กน 

 รวม    ั านวน           22        กน 
  
   3.    ข้อมูลนักเรียน 

- ำนุบลาล 1     ั านวน  37 กน 
- ำนุบลาล 2     ั านวน  54 กน 
- ำนุบลาล 3     ั านวน  70 กน 

 รวม    ั านวน          161 กน 
 
   ตอนที่  2    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 

1. รแดับลกุณภาพ ดีเลิศ  
 
2. รรแบลวนรารพัฒนาชลแผลรารด าเนินงาน 
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ด้านร่างกาย 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 ััดให้เด็รได้รับลรารส่งเสริมทางด้านสุขภาพร่างราย สุข
นิสัยชลแรารดูชลกวามปลำดภัยขำงตนเำง ดังนี้ 
 -รารตรวัวัดไข้ร่ำนขึ้นงั้นเรียน 
 
- โรงเรียนััดำาหารเง้าให้นัรเรียนทุรกน 
 
 
 - ดื่มนมในง่วงเวลาเง้าชลแบล่ายขำงทุร ๆ วัน 
 
 - ชปรงฟันหลังรับลปรแทานำาหารเป็นปรแั าทุรวัน 
 
 
 - ล้างมืำร่ำน-หลังรับลปรแทานำาหารชลแหลังเข้า 
ห้ำงน้ าทุรกรั้ง 
 
 - ััดริัรรรมรลางชั้งเพ่ืำให้เด็รเกลื่ำนไหวร่างราย 
 - พัฒนารล้ามเนื้ำมัดเล็รชลแรล้ามเนื้ำมัดใหญ่ ผ่าน
รารท าริัรรรมต่าง ๆ  
 
 - รารสร้างสุขำนามัยที่ดีชร่นัรเรียน โดยรารท ากวาม
สแำาดำุปรรณ์ขำงใง้ส่วนตัว เง่น รารลวรผ้าเง็ดปาร 
รารลวรชร้ว ชลแง้ำนด้วยน้ าร้ำนร่ำนรับลปรแทาน
ำาหาร 
 
-มีรารงั่งน้ าหนัร วัดส่วนสูงขำงนัรเรียนเพ่ืำปรแเมิน
พัฒนาราร ภากเรียนลแ 2 กรั้ง 
 
 

   
 
-สามารถกัดรรำงเด็รท่ีป่วยชลแลดรารชพร่รรแัายขำง
เงื้ำโรกสู่บลุกกลำื่นได้ 

-นัรเรียนได้รับลปรแทานำาหารเง้า ท าให้ร่างราย
ชข็งชรงชลแส่งผลต่ำรารพัฒนาขำงสมำง 

- เด็รได้รับลสารำาหารที่ั าเป็นชลแเพียงพำต่ำร่างราย 
 
- เด็รรู้ััรรารรัรษากวามสแำาดในง่ำงปารขำงตนเำง 
มีสุขนิสัยที่ดี,เด็รมีผลรารตรวัเง็กสภาพฟันำยู่ในเรณฑ์
ปรติร้ำยลแ 61.15     
 
-เด็รมีสุขนิสัยที่ดีในรารดูชลตนเำงให้ห่างัารเงื้ำโรก 
 
 
-เด็รได้เกลื่ำนไหวรล้ามเนื้ำในรารำำรร าลังรายท าให้มี
สุขภาพชข็งชรง เกลื่ำนไหวร่างรายได้กล่ำงชกล่ว ทรง
ตัวได้ มืำชลแตาปรแสานสัมพันธ์รัน 
 
 
-เด็รใง้ขำงใง้ที่สแำาดชลแปลำดเงื้ำโรก 
 
 
 
 
 
-สมุดบลันทึรสุขภาพ,เด็รส่วนใหญ่มีพัฒนารารด้าน
ร่างรายที่สมวัย น้ าหนัรชลแส่วนสูงตามเรณฑ์  
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-ร่ำนเข้าห้ำงเรียนทางกรูปรแั างั้นัแตรวัสุขภาพ
นัรเรียน เง่น มืำ เล็บล ผม หู ทุรวัน เพ่ืำเง็กกวาม
สแำาดชลแกวามปลำดภัยให้รับลนัรเรียน 
 
 
-มีรารััดให้เด็รได้รับลปรแทานำาหารที่สแำาด ถูร
สุขลัรษณแ ปริมาณเหมาแสมตามวัย ทั้งำาหารเง้าชลแ
ำาหารรลางวัน 
-มีรารพัรรับลปรแทานำาหารว่างเพ่ืำเติมพลังงานชลแ
สามารถท าริัรรรมได้ำย่างต่ำเนื่ำงชลแเต็มที่ในง่วง
บล่าย 
 
-มีรารนำนพัรผ่ำนส าหรับลนัรเรียนงั้นำนุบลาล ในง่วง
บล่าย เพ่ืำให้เด็รได้พัรผ่ำนชลแเสริมสร้างรารท างานขำง
รแบลบลสมำง 
 
-ในรารเล่นหรืำรารท าริัรรรมนำรห้ำงเรียน เง่น ราร
เล่นสนาม รารท าริัรรรมรลางชั้ง ัแมีข้ำตรลง
ร่วมรันชลแส่งเสริมให้เด็รดูชลรัรษากวามปลำดภัยขำง
ตนเำงชลแผู้ำื่นในรารท าริัรรรม 
 
-กรูัแกำยดูชลเด็รำย่างใรล้งิดทั้งในงีวิตปรแั าวันชลแ
รารท าริัรรรมต่าง ๆ ขณแำยู่โรงเรียน เมื่ำมีัุดที่ไม่
ปลำดภัยหรืำต้ำงซ่ำมชซม เง่น โต๊แ เร้าำ้ี หรืำเกรื่ำง
เล่นง ารุด ัแติดต่ำทางเั้าหน้าที่เพ่ืำซ่ำมชซมในทันที  

-เด็รส่วนใหญ่มีสุขภาพดี มืำ เล็บล ผม หู สแำาด
เรียบลร้ำย มีเพียงส่วนน้ำยที่ยังขาดรารดูชลเรื่ำงกวาม
สแำาด กรูปรแั างั้นัแง่วยฝึรชลแสร้างสุขนิสัยที่ดีใน
รารท ากวามสแำาดร่างรายขำงตนเำงให้รับลเด็ร 
 
 
-เด็รได้รับลสารำาหารที่เพียงพำชลแมีปรแโยงน์ต่ำ
ร่างราย 
 
 
 
 
 
 
-เด็รได้นำนพัรผ่ำนำย่างเพียงพำตามวัย ท าให้สมำง
สามารถเรียนรู้ได้ำย่างเต็มที่ 
 
 
  
-เด็รรู้ััรรแมัดรแวังกวามปลำดภัยขำงตนเำงชลแผู้ำ่ืน,
รัรษากวามปลำดภัยขำงตนเำงได้ 
 
 
 
-เด็รได้รับลรารดูชลำย่างใรล้งิดชลแำยู่ในสภาพชวดล้ำม
ที่มีกวามปลำดภัย 
 
 
 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.40 

 
 
 
 
 



6 

 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 - ััดริัรรรมรารเรียนรู้โดยใง้เพลง นิทาน ก ากล้ำง
ัำง สื่ำรารเรียนรารสำนที่หลารหลายเพื่ำรรแตุ้น
กวามสนใัขำงเด็ร 
 
 - ให้เด็รได้ชสดงกวามกิดเห็นขำงตนเำงผ่านรารตำบล
ก าถามปลายเปิด เง่น ท าไม ำย่างไร เพราแเหตุใด 
มีริัรรรมที่ส่งเสริมด้านรารรล้าชสดงำำรขำงเด็ร เง่น
รารเล่านิทานต่ำัารเพ่ืำน  
 
-รารท าริัรรรมต่าง ๆ ร่วมรับลผู้ำ่ืน เง่น รารเล่นเสรี 
รารท าริัรรรมรลุ่ม  
 
-ฝึรให้เด็รได้น าเสนำผลงานขำงตนเำงในงั้นเรียน  
 
-มีรารฝึรสมาธิให้รับลเด็ร เง่น รารนั่งสมาธิในทุร ๆ วัน
ในง่วงเวลาสั้นๆ ชต่ให้เด็รฝึรร าหนดลมหายใัขำง
ตนเำง รารท าริัรรรมศิลปแ งานปรแดิษฐ์ รารเล่นตาม
มุม รารท่ำงก ากล้ำงัำง  
 
-ให้เด็รฝึรรารเล่นบลทบลาทสมมติ รารชต่งเรื่ำงชสดงเป็น
ตัวลแกรต่าง ๆ ตามัินตนารารขำงตนเำง 
 
-ฝึรรารเร็บลขำงเล่นขำงใง้หลังใง้งานเสร็ั 
-รารเข้าชถวำย่างมีรแเบลียบล  
 
-ฝึรให้เด็รท างานที่ได้รับลมำบลหมาย ชลแรารส่งงานตรง
เวลา 
 
 

-เด็รมีำารมณ์ดี ร่าเริง ชั่มใส 
-เด็รมีกวามสนใั รรแตืำรืำร้นในรารท าริัรรรม 
-เด็รมีกวามมั่นใัในตนเำงชลแรล้าชสดงำำรในราร
ตำบลก าถามชลแท าริัรรรมต่าง ๆ 
 
-เด็รมีกวามมั่นใัในตนเำง รล้าพูด รล้าชสดงำำร 
 
 
 
 
-เด็รฝึรรารง่วยเหลืำชลแมีน้ าใัชบล่งปันให้ผู้ำ่ืน รู้ััร
ำดทนชลแรำกำย 
 
 
-เด็รมีกวามรล้าชสดงำำร มั่นใั รู้ััรชสดงกวาม
กิดเห็น ยำมรับลชลแรู้ััรงื่นงมผลงานขำงผู้ำ่ืน 
 
-เด็รได้ฝึรกวามำดทนำดรลั้น,ฝึรรารยับลยั้งงั่งใั 
 
 
 
 
-เด็รได้ชสดงำารมณ์กวามรู้สึรที่เหมาแสมรับล
สถานรารณ์ต่าง ๆ  
 
-เด็รรู้ััรรำกำย มีรแเบลียบลในรารเร็บลขำงเข้าท่ี รารเร็บล
รัรษาขำงใง้ขำงตนเำง, ฝึรกวามมีรแเบลียบลวินัย 
 
-เด็รรู้ััรรแเบลียบลวินัยชลแกวามรับลผิดงำบลในงานขำง
ตนเำง 
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-เด็รได้ฝึรมารยาทในรารไหว้ 3 รแดับล (ไหว้พรแ ไหว้กรู 
ไหว้รุ่นพี่) เพ่ืำใง้ในรารรารทัรทายกุณกรู ชลแราร
ทัรทายรุ่นพ่ีในริัรรรมรารเข้าชถวทุรเง้า  

-เด็รรู้ััรรารไหว้ 3 รแดับล รารทัรทาย ท ากวามเการพ
ผู้ใหญ่ เป็นรารปลูรฝังก่านิยมชลแนิสัยที่ดีให้รับลเด็ร 

ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.70 
 
 ด้านสังคม 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 - ััดริัรรรมชบลบลรลุ่ม เง่น ริัรรรมบลทบลาทสมมติ 
เรมรารศึรษา มุมปรแสบลรารณ์ รารเล่านิทาน ให้เด็รได้
มีปฏิสัมพันธ์ชลแชสดงำำรร่วมรับลเพ่ืำน 
 
 - มีรารสร้างข้ำตรลงในงั้นเรียน 
 - สร้างกวามมีรแเบลียบลวินัย กวามรับลผิดงำบลต่ำสิ่งขำง
เกรื่ำงใง้ขำงตนเำง 
 
 - ฝึรมารยาทในรารฟัง รารพูด ชลแรารรับลปรแทาน
ำาหาร 
 
-ฝึรให้เด็รได้ง่วยเหลืำตนเำงในงีวิตปรแั าวัน เง่น ราร
ใส่รำงเท้า รารรับลปรแทานำาหาร รารใง้ห้ำงน้ า ราร
บลำรกวามต้ำงรารขำงขำงตนเำง  
 
-ฝึรให้เด็รใง้ขำงใง้ำย่างปรแหยัด ไม่ทิ้งกว้าง เง่น 
ยางลบล ดินสำ สี รรแดาษ  
 
-ฝึรรารดูชลกวามสแำาด ปลูรัิตส านึรที่ดี เง่น ราร
เห็นเปลืำรขนม เศษรรแดาษ ชล้วน าไปท้ิงถังขยแ ทั้ง
ภายในชลแภายนำรห้ำงเรียน 
-รารรัรษาชลแดูชลสิ่งขำงที่ใง้ร่วมรันในห้ำง เง่น ขำง
เล่น สื่ำชลแำุปรรณ์ต่าง ๆ 
 

-เด็รรู้ััรรารชบล่งปันชลแง่วยเหลืำผู้ำื่น 
-สามารถเป็นผู้น า ผู้ตามได้ 
 
 
-ปฏิบลัติตามข้ำตรลงในงั้นเรียนได้ 
-เร็บลขำงเล่นขำงใง้เข้าที่ได้ 
 
 
-รู้ััรรำกำย 
-ปฏิบลัติตนตามมารยาทได้โดยกรูกำยงี้ชนแ 
 
 
-เด็รงั้น ำ.3 สามารถง่วยเหลืำตนเำงได้ตามวัย 
-เด็รงั้น ำ.1-2 ำาัต้ำงมีกรูกำยงี้ชนแบลางกรั้ง 
 
 
 
-เด็รรู้ััรเร็บลขำงใง้ขำงตนเำงหลังใง้งาน 
 
 
 
-เด็รได้มีส่วนร่วมในรารดูชลรัรษาสิ่งชวดล้ำมทั้งภายใน
ชลแภายนำรห้ำงเรียน 
-เด็รมีัิตส านึรที่ดีในรารดูชลรัรษาสิ่งชวดล้ำม 
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-ฝึรรารไหว้ รารขำำนุญาตเข้าห้ำงเรียน รารทัรทาย
กุณกรูทั้งภาษาไทยชลแภาษาำังรฤษเป็นปรแั าทุรวัน
ร่ำนเข้าห้ำงเรียน 
-ฝึรมารยาทในรารเดินผ่านผู้ใหญ่ 
-ฝึรรารพูดขำบลกุณชลแขำโทษให้เป็นนิสัย 
 
-ฝึรรารท าริัรรรมร่วมรับลผู้ำ่ืน เง่น รารเล่น ราร
ท างานรลุ่ม รารมนี้ าใัชลแรารเสียสลแให้ผู้ำื่น 
 

 
-เด็รมีมารยาทในรารเข้าห้ำงเรียน รู้ััรรารขำำนุญาต 
รารไหว้ำย่างถูรวิธี มารยาทในรารเดินผ่านผู้ใหญ่ รู้ััร
รารพูดขำบลกุณชลแขำโทษ  
 
           
-เด็รสามารถเล่น ท างานร่วมรับลผู้ำ่ืนได้ รู้ััรรารชบล่งปัน 
มีน้ าใั เด็รบลางกนใัร้ำนกรูำาัต้ำงให้ก าชนแน าำย่าง
ใรล้งิด 
 

ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคม อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.20 % 
  
ด้านสติปัญญา 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 - ััดริัรรรมก่ายวิงาราร 
 
 
 - ััดรารเรียนรารสำนชบลบลบลูรณาราร 
  
-ััดริัรรรมเสริมทัรษแรารำ่าน รารเขียน ผ่านสื่ำชลแ
เรมต่าง ๆ ในทุรวัน 
 
 -มีรารเรียนรู้ผ่านโกรงงาน  
 
 
 
 - ส่งเสริมให้เด็รเข้าร่วมรารชข่งขันทัรษแวิงารารด้าน
ต่าง ๆ เง่น รารเล่านิทาน โกรงราร วาดภาพรแบลายสี 
ภาพฉีรปแ มารยาทไทย รารปั้นดินน้ ามัน วาดภาพด้วย
สีเทียน เป็นต้น 
 

-เด็รรู้ััรซัรถาม ชสดงกวามกิดเห็น ได้เข้าร่วมริัรรรม 
ฝึรรารท างานเป็นรลุ่ม 
 
-สามารถเล่าเรื่ำงราวัารผลงานขำงตนเำงได้ 
-เด็รได้ฝึรกิดชลแพัฒนาตนเำงชบลบลำงก์รวม 
 
-เด็รเริดรารเรียนรู้ ัดั า ชลแเริดทัรษแในรารำ่าน
ชลแรารเขียนตามกวามสามารถขำงชต่ลแง่วงวัย 
 
-เด็รได้ฝึรชร้ปัญหาด้วยตนเำงผ่านรารท าโกรงงาน 
-ฝึรสนทนาโต้ตำบลชสดงกวามกิดเห็นร่วมรัน 
-รู้ััรตั้งก าถามชลแพยามง่วยรันหาก าตำบลำย่าง
หลารหลาย 
 
-เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ในรารเข้าร่วมรารชข่งขันต่าง ๆ 
-ฝึรรารกิด รารตัดสินใั เง่น รารตำบลก าถามัาร
รรรมราร  
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-ััดริัรรรมที่ส่งเสริมให้เด็รได้สนทนาโต้ตำบลรับลกรู รับล
เพ่ืำนในห้ำง ฝึรรารเล่าเรื่ำงราว เง่น รารน าเสนำ
ผลงานขำงตนเำง  
-สร้างบลรรยาราศที่ปลำดภัยชลแฝึรให้เด็รได้ถามเรื่ำงที่
ตนเำงสงสัย 
 
-ััดริัรรรมให้เด็รได้ใง้กวามกิดท่ีหลารหลายก้นหา
ก าตำบล โดยกรูไม่ปิดรั้นชลแเป็นผู้งี้ชนแ ำ านวยกวาม
สแดวรให้รับลเด็ร เง่น รารท าโกรงงานที่มาัารกวาม
สนใัขำงเด็ร 
 
-ััดริัรรรมให้เด็รได้ฝึรรารวางชผน ลงมืำท า ชลแ
ทบลทวนสิ่งที่ท า ในรารเล่นชลแท าริัรรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเำง เง่น รารเล่นตามมุม รารท าโกรงงาน 
 
-ฝึรให้เด็รได้เล่าเรื่ำง เง่น รารำ่านัารภาพในหนังสืำ 
รารเล่าเรื่ำงที่ตนเำงงำบล รารเล่านิทานัารรารัดั า
เรื่ำงท่ีเกยฟัง 
 
-ััดริัรรรมที่ให้เด็รได้ฝึรกิด ชลแท าันเริดทัรษแ เง่น 
รารำ่าน รารเขียน ในทุร ๆ วัน 
 
-ััดสภาพชวดล้ำมในห้ำงเรียนโดยมีมุมต่าง ๆ ที่เด็ร
สนใั โดยมีขำงเล่นหรืำเรมที่ส่งเสริมพัฒนารารเด็ร
ทางด้านสติปัญญา เง่น  
      มุมเรมรารศึรษา มีเรมบลวร ลบลเลข เรมมิติ
สัมพันธ์ เรมฝึรหารายลแเำียดขำงภาพ เรมัับลกู่ เรม
ภาพตัดต่ำ 
      มุมบลทบลาทสมมติ มีำุปรรณ์เรี่ยวรับลำางีพต่าง ๆ 

-เริดรารัดั า เล่าเรื่ำงราว ตามกวามเข้าใัขำงตนเำง 
-ได้ชสดงำำรทางกวามกิดชลแัินตนาราร 
-ได้ฝึรรารท างานร่วมรับลผู้ำ่ืน 
-ได้ฝึรรารชร้ปัญหา 
-ได้ฝึรรารวางชผน รารท างานโดยมีเวลาร าหนด 
 
-เด็รสนทนาโต้ตำบลรับลผู้ำ่ืน เด็ร ำ.3 สามารถเล่า
เรื่ำงราวให้ผู้ำ่ืนเข้าใัได้ 
-รู้ััรตั้งก าถามในสิ่งที่สงสัย-ตำบลก าถามตามกวามเข้าใั
ขำงตนเำงได้ 
 
 
 
-เด็รพยายามหาก าตำบลด้วยตนเำง เง่น รารถามัาร
ผู้ปรกรำง  
-สามารถัดั า ชลแเล่าเรื่ำงราวให้เพ่ืำนชลแกรูฟังได้ 
 
 
 
-เด็รรู้ััรกิด รล้าตัดสินใั ในรารเล่นชลแท าริัรรรม
ต่าง ๆ 
 
 
-เด็รได้ชสดงกวามกิด ัินตนารารขำงตนเำงผ่านราร
เล่าเรื่ำงราว 
 
 
 
-เด็รส่วนใหญ่สามารถ ัดั า สรแ พยัญงนแ ฝึรำ่านก า 
ชลแำ่านเป็นปรแโยกได้ตามล าดับล 
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ำุปรรณ์เกรื่ำงกรัว ผัร ผลไม้ั าลำง ตุ๊รตา  
 
-มีริัรรรมรารทดลำงวิทยาศาสตร์ทุรวันพุธ ให้เด็รรู้ััร
ำุปรรณ์ต่าง ๆ เง่น ชว่นขยาย ชม่เหล็ร บลีรเรำร์ หลำด
หยดสาร หลำดทดลำง เป็นต้น เด็รได้ทดลำงท าด้วย
ตนเำง ชลแสรุปผลรารทดลำงโดยรารวาดภาพลงใน
สมุดวิทยาศาสตร์ขำงตนเำงเป็นรายบลุกกล 
  
-ััดริัรรรมศิลปแชลแงานปรแดิษฐ์ที่ให้เด็รได้ท าโดยใง้
กวามกิดขำงตนเำงในหัวข้ำที่กรูร าหนด 
 
 
-ััดริัรรรมเกลื่ำนไหวชลแัังหวแให้เด็รได้เกลื่ำนไหว
ร่างรายตามกวามกิดขำงตนเำงโดยมีข้ำตรลงร่วมรัน 
 

-เด็รได้เลืำรเล่นำย่างำิสรแ 
-เด็รได้กวามรู้ัารรารเล่นชลแลงมืำท าัารสิ่งที่ตนเำง
สนใั ฝึรกิดลำงผิดลำงถูร ฝึรรารสังเรต ั าชนร 
เปรียบลเทียบลด้วยตนเำงันเริดทัรษแ 
 
-เด็รฝึรัินตนารารในรารเล่น เง่น รารชสดงเป็นชม่ก้า 
ลูรก้า กรู พยาบลาล หมำ กนไข้ ต ารวั  
-ฝึรกิดชลแตัดสินใั ชร้ปัญหาผ่านรารเล่น  
 
-เด็รได้ใง้สื่ำชลแเทกโนโลยีที่หลารหลายเป็นเกรื่ำงมืำ
ในรารเรียนรู้ ท าให้เด็รเริดกวามำยารรู้ำยารเห็น 
รรแตุ้นกวามสนใัในรารท าริัรรรมมารข้ึน 
-เด็รฝึรรารใง้ปรแสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ชร่ ตา หู ัมูร ลิ้น 
ชลแรายสัมผัส 
 
 
-เด็รสร้างสรรก์ผลงานผ่านผ่านำุปรรณ์ต่าง ๆ ำย่าง
หลารหลาย เง่น สี รรแดุม หลำด ไม้หนีบล เงืำร 
รรแดาษสี ผ้า ตามกวามกิดชลแัินตนารารขำงตนเำง 
 
 
-เด็รได้เกลื่ำนไหวร่างรายำิสรแตามกวามกิดขำงตนเำง 
เง่น รารท าท่าทางเลียนชบลบลสัตว์ รารเดิน รารวิ่งตาม
ัังหวแ รารหยุด เป็นต้น 

ผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.70 % 
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5 = ยอดเยี่ยม, 4 = ดีเลิศ, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = ก าลังพัฒนา 
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นอ้ยกวา่เกณฑ์

0.64%
คอ่นขา้งนอ้ย

0.64%

ตามเกณฑ์

69.42%

คอ่นขา้งมาก

15.29%

มากกวา่เกณฑ์

14.01%

สรุปภาวะการเจริญเติบโต :  
น ้าหนักตามเกณฑ์อายุ

นอ้ยกวา่เกณฑ์

คอ่นขา้งนอ้ย

ตามเกณฑ์

คอ่นขา้งมาก

มากกวา่เกณฑ์

ผอม

0.64%

คอ่นขา้งผอม

3.82%

สมสว่น

72.61%

ทว้ม

8.28%

เริม่อว้น

8.92%

อว้น

5.73%

สรุปภาวะการเจริญเติบโต : 
น ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

ผอม

คอ่นขา้งผอม 

สมสว่น

ทว้ม

เริม่อว้น 

อว้น

ฟนัผุ

38.85%
ฟนัปกติ

61.15%

ผลการตรวจสุขภาพฟัน
ของนักเรียนระดับชั นอนุบาล 1-3

ฟันผุ

ปกติ
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3. ัุดเด่น  
-สถานศึรษามีรารวิเกราแห์พัฒนารารขำงเด็รทั้ง 4 ด้าน เป็นรายบลุกกล  

-ััดปรแสบลรารณ์ที่เน้นรารลงมืำปฏิบลัติ  

-เน้นพัฒนารารทางสติปัญญา โดยเฉพาแด้านภาษา  

-เน้นเรื่ำงกวามสแำาดชลแกวามปลำดภัยรับลตัวเด็ร  

-ส่งเสริมให้เด็รมีกวามรล้าชสดงำำรชลแเข้าร่วมรารชข่งขันทัรษแวิงารารต่าง ๆ ซึ่งได้รับลรางวัล ดังนี้ 

ประเภทการแข่งขัน ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ปั้นดินน้ ามัน 

ด.ญ.ณพังญา  ัารย์ก ามา 

ด.ง.ภูรงิ  พลเบล้า 

ด.ญ.ดาริญา  โยธาภัรด ี

เหรียญทำงชดง (61.00) 

รารชข่งขันทัรษแทาง
วิงารารชลแสิ่งปรแดิษฐ์
โรงเรียนเำรงน ปทุมธานี 
ปรแั าปี 2561 โรงเรียน

เฟ้ืำงฟ้าวิทยา 

ััดโดย 

สมากมผู้ปรแรำบลวิงางีพ
บลริหารรารศึรษา

สถานศึรษาเำรงน
ปทุมธานี 

วาดภาพสีเทียน ด.ญ.พิมพ์ญาดา  ก าำ้ำ เหรียญเงิน (72.00) 

เล่านิทาน ด.ญ.ปานขวัญ  บลรรังเปลี่ยน เหรียญเงิน (74.00) 

ฉีร ตัด ปแ ตามัินตนาราร 

ด.ญ.ปณิงา  ทำงศิริรุล 

ด.ง.รษิดิ์เดง  สนตุ่น 

ด.ญ.ธมลวรรณ  สุขสุสาสน์ 

เหรียญทำงชดง (60.00) 

มารยาทไทย 
ด.ญ.ำรวรานันท์  มุสิรารุณ 

ด.ง.ณเดงน์  ศัรดาบลุณยเดงา 
เหรียญทำง (80.00) 

 
4. ัุดกวรพัฒนา  

        - ผลรารตรวัสุขภาพฟัน พบลว่า มีเด็รท่ีฟันผุ ร้ำยลแ 38.85 

-ผู้เรียนขาดทัรษแด้านรารง่วยเหลืำตนเำงในรารใง้งีวิตปรแั าวัน  
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-ััดริัรรรมด้านรารำ่าน รารเขียน กวรััดำย่างหลารหลายตามกวามชตรต่างรแหว่างบลุกกลชลแ
เปรียบลเทียบลกวามร้าวหน้าขำงนัรเรียนเป็นรายบลุกกลผ่านชฟ้มสแสมผลงาน  

 

   มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. รแดับลกุณภาพ ดีเลิศ 
2. รรแบลวนรารพัฒนาชลแผลรารด าเนินงาน 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 - มีหลัรสูตรสถานศึรษา รแดับลปฐมวัยกรำบลกลุม
พัฒนารารทั้ง 4 ด้าน สำดกล้ำงรับลบลริบลทขำงท้ำงถิ่น 
ชลแหลัรสูตรผ่านรารตรวัสำบลโดยผู้เงี่ยวงาญ กืำ ดร.
ธนาวรรณ  รัรษาพงษ์พาณิง ำาัารย์ปรแั าสาขาวิงา
รารศึรษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยรางภัฏ
พรแนกรศรีำยุธยา  

- มีหลัรสูตรสถานศึรษา รแดับลปฐมวัยกรำบลกลุม
พัฒนารารทั้ง 4 ด้าน สำดกล้ำงรับลบลริบลทขำงท้ำงถิ่น 
เป็นชบลบลชผน ส าหรับลรารน าไปใง้ในรารััดรารเรียน
รารสำนในห้ำงเรียนำย่างมีปรแสิทธิภาพ 
 

 - ััดกรูให้เพียงพำรับลเด็ร กรูปรแั างั้น 1 กน กรูพ่ี
เลี้ยง 1 กน ในทุรห้ำงเรียน 

- ดูชลนัรเรียนได้ำย่างทั่วถึง ทั้งด้านวิงารารชลแราร
ดูชลด้านกวามปลำดภัย 

 - ส่งเสริมให้กรูได้เข้ารับลรารำบลรมเพ่ืำเพ่ิมทัรษแในราร
ััดปรแสบลรารณ์ำย่างต่ำเนื่ำง ชลแน ามาขยายผล ซ่ึง
เป็นรารััดรารกวามรู้ให้กรูกนำื่น (KM, Knowledge 
Management) ส่งผลให้เริดำงก์รรชห่งรารเรียนรู้ 
(LO, Learning Organization) 

- กรูมีกวามรู้ ชลแชนวทางเพ่ืำน าไปใง้ในรารััด
ปรแสบลรารณ ์ชลแได้รับลรารเติมเต็มในสิ่งที่กรูยังขาด
หรืำยังไม่รู้ัริง 

 - ััดสภาพชวดล้ำมที่มีกวามปลำดภัยต่ำผู้เรียน เง่น มี
ห้ำงนุ่มส าหรับลให้เด็รท าริัรรรมเกลื่ำนไหวร่างรายได้
ำย่างปลำดภัย 

- เด็รมีพัฒนารารที่ดีในสภาพชวดล้ำมที่ปลำดภัย  

 - มีรารติดตั้งรล้ำง CCTV โดยรำบลบลริเวณโรงเรียนชลแ
ตามห้ำงเรียนทุรห้ำง 

- เด็รได้รับลกวามปลำดภัยในรารใง้งีวิตปรแั าวัน ขณแ
ำยู่ที่โรงเรียน ป้ำงรันรารลืมเด็รในรถ ชลแรารลัรพาตัว
เด็ร 

 - มีรารตรวัเง็กภายในรถตู้หลังัารนัรเรียนลงัารรถ
ตู้ชล้วทั้งง่วงเง้าชลแง่วงเย็น เพ่ืำป้ำงรันรารลืมเด็รไว้
ในรถ 
- มีรแบลบลรารส่งนัรเรียนโดยใง้บลัตรสชรนปรแั าตัวขำง
ผู้ปรกรำง 
- มีรารติดตั้ง Smart T.V. ทุรห้ำงเรียน - กรูสามารถััดปรแสบลรารณ์ให้เด็รได้หลารหลายชลแมี

กวามน่าสนใัมารข้ึน 
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- มีกณแรรรมรารบลริหารโรงเรียน ชลแกณแรรรมราร
ร่วม 4 ฝ่าย ที่มาัารทุรภากส่วน กืำ ผู้ปรกรำง กรู 
ผู้ทรงกุณวุฒิ ชลแผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าหน้าที่ตาม
พรแรางบลัญญัติรารศึรษาเำรงน พ.ศ. 2550 

- มีรารปรแงุมเพ่ืำปรึรษาชลแร่วมรันชร้ปัญหาต่างๆ
ภายในโรงเรียน เป็นปรแั าทุรภากเรียน ๆ ลแไม่ต่ ารว่า 
2 กรั้ง 

- สร้างรแบลบลรารสื่ำสารชบลบลสำงทาง รแหว่างบล้านชลแ
โรงเรียน ชลแเปิดโำราสให้ผู้ปรกรำงได้มีส่วนร่วมใน
รารชสดงกวามกิดเห็นชลแร่วมริัรรรมต่าง ๆ ใน
โรงเรียน เง่น ริัรรรมปรแงุมผู้ปรกรำง ริัรรรมวันชม่ 
ริัรรรมวันสงรรานต์ 

- สมุดสื่ำสัมพันธ์ รแหว่างโรงเรียนสู่บล้าน 
- ใบลตำบลรับลรารเข้าร่วมริัรรรมต่าง ๆ 

 - มีรารััดสัมมนาต่างัังหวัด เพ่ืำเสริมสร้างขวัญชลแ
ร าลังใั ให้รับลกรูชลแบลุกลารรภายในโรงเรียน 

- กรูชลแบลุกลารรได้รับลขวัญชลแร าลังใัที่ดี 
- สร้างกวามสามักกีชลแรารท างานเป็นทีมในหมู่กณแ 

- รารปรแงุมปรแั าสัปดาห์ เพ่ืำร่วมรันชร้ไขปัญหาขำง
กรูชต่ลแรแดับลงั้นร่วมรัน ซึ่งเป็นรารสร้างงุมงนชห่ง
รารเรียนรู้ (PLC, Professional Learning Center) 
ภายในโรงเรียน 

- ผู้บลริหารชลแกรูได้พบลปแ พูดกุย ชลรเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาชลแชนวทางชร้ไขปัญหาร่วมรัน 
-ปัญหาขำงนัรเรียนได้รับลรารชร้ไขัารรารรแดม
กวามกิดขำงรลุ่ม PLC 

 
การพัฒนาครูปฐมวัย 
  โรงเรียนวิภารัตน์ ััดำบลรมภายในโรงเรียนชลแส่งกรูเข้ารับลรารำบลรมรับลหน่วยงานภายนำรำย่างต่ำเนื่ำง เพ่ืำให้
กรูได้รับลรารพัฒนาำงก์กวามรู้ด้านต่างๆ ที่เหมาแสม ชลแตรงรับลกวามต้ำงรารขำงกรูปฐมวัยชลแกรูต่างงาติที่สำนรแดับล
ปฐมวัย ดังนี้ 
ล าดับล วันท่ีำบลรม หัวข้ำรารำบลรม ผู้เข้าำบลรม สถานท่ี 

1 3 พ.ก. 61  รารำบลรมเงิงปฏิบลัติรารััดปรแสบลรารณ์ นางเสาวณีย์ ภูมี  

  รารเรียนรู้ ตามหลัรสูตรรารศึรษาปฐมวัย นส.รนรวรรณ  ก ามุง รร.งุมงนปรแงาธิปัตย์วิทยาการ 

    นส.เรณู  รัรษาด่าน  

2 4 พ.ก. 61 รารำบลรมภาษาไทย “รารกัดไทย” กรูำนุบลาล-ปรแถม โรงเรียนวิภารัตน์ 

3 7-8 พ.ก. 61 รารำบลรมโกรงรารพัฒนาหลัรสูตรสถานศึรษารแดับล
ปฐมวัย พุทธศัรราง 2560 

กรูำนุบลาล โรงเรียนวิภารัตน์ 

4 2-4 มิ.ย. 61 รารำบลรมเงิงปฏิบลัติรารผ่านรแบลบลทางไรล  ชลแ
รแบลบลำำนไลน์ โกรงรารพัฒนาเด็รปฐมวัย (3-5 ปี) 
อยา่งมีคณุภาพด้วยการจดัประสบการณ์เรียนรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศกึษาในรแดับลปฐมวัย 

ดร.สันติ  ริัลืำเรียรติ 
นางดวงใั  งินำาั 
นางเสาวณีย์ ภูมี 
นส.รัตนาภรณ์  นิตยา
นันท์   
นส.เรณู  รัรษาด่าน 
นส.สุดารัตน์  ทัดเทียม 
นส.ัารุวรรณ  สนใัยิ่ง 

ส านัรงานเขตพื้นท่ีรารศึรษา 
ปรแถมศึรษาปทุมธานี เขต 1 
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    นส.ราญันา  เราแนาก 
นส.งนิตา  ก าัริง 
นส.นิลาวัลย์  พุฒตาล 

  

      

5 17 มิ.ย. 61 รารำบลรมหลัรสูตรเสริมสร้างภูมิกุ้มรันยาเสพติดใน
เด็รปฐมวัย 

นางดวงใั งินำาั 
นางเสาวณีย์ ภูมี 
นส.ัารุวรรณ สนใัยิ่ง 
นส.รัตนาภรณ์  นิตยา
นันท์   
นส.เรณู  รัรษาด่าน 

โรงเรียนปทุมวิไล 

     

      

      

6 21-22 ร.ก. 
61 

รารำบลรมเงิงปฏิบลัติรารผ่านรแบลบลทางไรล   
หลัรสูตรบลูรณารารกณิตศาสตร์ในรแดับลปฐมวัย 
  
  
  
  
  
  
  

นางดวงใั งินำาั 
นางเสาวณีย์ ภูมี 
นส.รัตนาภรณ์  นิตยา
นันท์   
นส.เรณู  รัรษาด่าน 
นส.สุดารัตน์ ทัดเทียม 
นส.ัารุวรรณ สนใัยิ่ง 
นส.ราญันา เราแนาก 
นส.งนิตา ก าัริง 
นส.นิลาวัลย์ พุฒตาล 

โรงเรียนกลำงบล้านพร้าว 

   

    

    

    

    

    

7 31 ร.ก.- 
1 ส.ก. 61 

รารำบลรม “เงิงปฏิบลัติราร เรื่ำง น้ าชลแเทกโนโลยี 
ชลแรารเรียนรู้ชบลบล Learning Spiral” 

ดร.สันติ  ริัลืำเรียรติ 
นส.ัารุวรรณ สนใัยิ่ง 

โรงชรมทินิดี ชำท บลางรำร  
รำล์ฟ กลับล   

  
8 16 ต.ก. 61 รารำบลรม รารััดรารเรียนรารสำน Phonics กรูำนุบลาล-ปรแถม โรงเรียนวิภารัตน์ 
9 19, 22 ต.ก. 

61 
รารำบลรม English for Kindergarten กรูำนุบลาล  โรงเรียนวิภารัตน์ 

10 29 ต.ก. 61 รารำบลรม  Preparing Learners for Success in 
the Wider World 

กรูำนุบลาล-ปรแถม โรงเรียนวิภารัตน์ 

11 18 เม.ย. 62 รารำบลรมเรื่ำง รารััดรารเรียนรู้โดยใง้โกรงงานเป็น
ฐาน (วิทยารร กืำ ดร.นิพนธ์ ชร้วเริด) 

กรูำนุบลาล-ปรแถม โรงเรียนวิภารัตน์ 

12 26 เม.ย. 62 รารำบลรม Effective Teaching for Large Classes  
with Let's Go 
(ขยายผลรารำบลรมชร่กรูำนุบลาล-ปรแถมทุรกน วันที่ 
7-8 พ.ก. 62) 
  
  
  

ดร.สันติ  ริัลืำเรียรติ 
Mr.John Ventor 
Mr.Samuel Domingo 
Mrs. Czarina Payod 
Mr.Jimuel Payod 
Mr.Samson Cabajar 

The Palazzo Hotel 
วิทยารร กืำ 
Mr.Oliver Bayley 
Educational Services 
Manager, Asia 
Oxford University Press 
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3. ัุดเด่น 
  - โรงเรียนมีหลัรสูตรรารศึรษาปฐมวัยขำงสถานศึรษาท่ีได้รับลรารตรวัสำบลโดยผู้เงี่ยวงาญ 
  - โรงเรียนได้ส่งกรูเข้ารับลรารำบลรมเพ่ืำเพ่ิมทัรษแในรารััดปรแสบลรารณ์ให้รับลเด็รำย่าง
สม่ าเสมำชลแได้น ากวามรู้มาถ่ายทำดให้รับลกณแกรูภายในโรงเรียน 
  - มีรารปรแงุมเพ่ืำปรึรษาปัญหาชลแชร้ไขทุรสัปดาห์ำย่างใรล้งิด เป็นรารสร้างงุมงนชห่งราร
เรียนรู้ (PLC) 
  - ััดสิ่งำ านวยกวามสแดวรที่มีกวามปลำดภัย  
  - มีเทกโนโลยีสารสนเทศให้นัรเรียนได้รับลปรแสบลรารณ์ท่ีหลารหลาย 
  - ผู้บลริหารกำยนิเทศ ติดตาม ปรแเมิน ชลแให้ก าชนแน าในรารปฏิบลัติงานขำงกรูชลแบลุกลารร
ำย่างใรล้งิด รวมทั้งมีรารพัฒนาตนเำงำย่างต่ำเนื่ำง เง่น รารเข้าำบลรมด้านต่าง ๆ ร่วมรับลกรู 
  - ผู้บลริหารได้รับลรารยำมรับลชลแได้รับลรางวัลัารหน่วยงานที่เร่ียวข้ำง ดังนี้ 

ปีรารศึรษา ผู้บลริหาร รางวัลที่ได้รับล หน่วยงาน 
2559 นางศรีสำาด เผืำรมงกล 

ผู้ำ านวยราร 
ผู้บลริหารดีเด่น สมากมผู้ปรแรำบลวิงางีพ

บลริหารรารศึรษา
สถานศึรษาเำรงน 
ัังหวัดปทุมธานี 

 นางสาววิภาวรรณ ริัลืำเรียรติ 
ผู้ง่วยผู้ััดราร 

กรูดีเด่น สมากมผู้ปรแรำบลวิงางีพ
บลริหารรารศึรษา

สถานศึรษาเำรงน 
ัังหวัดปทุมธานี 

 
ปีรารศึรษา ผู้บลริหาร รางวัลที่ได้รับล หน่วยงาน 

2560 ดร.สันติ ริัลืำเรียรติ 
ผู้ััดราร 

ทุนรารศึรษาดูงานโรงเรียน 
ชลแรารท างานขำงรรแทรวงศึรษาธิราร  

โกรงรารชลรเปลี่ยนทางรารศึรษา 
ณ รรุงโตเรียวชลแเมืำงกิบลิัูโำ ปรแเทศญี่ปุ่น 

เมื่ำวันที่ 15 – 22  ตุลากม 2560 

รรแทรวงศึรษาธิราร 
วัฒนธรรม รีฬา วทิยาศาสตร์ 

ชลแเทกโนโลยี (MEXT) 
ปรแเทศญี่ปุ่น 
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ปีรารศึรษา ผู้บลริหาร รางวัลที่ได้รับล หน่วยงาน 
2561 นางศรีสำาด เผืำรมงกล 

ผู้ำ านวยราร 
รางวัล 100 ปี กรูดีศรีเำรงน รแดับลเพงร  

เนื่ำงในงาน 100 ปี รารศึรษาเำรงน  
ณ วันที่ 10 รุมภาพันธ์ 2561 

รรแทรวงศึรษาธิราร 

 ดร.สันติ ริัลืำเรียรติ 
ผู้ััดราร 

รางวัล 100 ปี กรูดีศรีเำรงน  
รแดับลทำงชดง  

เนื่ำงในงาน 100 ปี รารศึรษาเำรงน  
ณ วันที่ 10 รุมภาพันธ์ 2561 

รรแทรวงศึรษาธิราร 

 
 

4. ัุดกวรพัฒนา 
  - รารััดสภาพชวดล้ำมที่เน้นธรรมงาติเพ่ิมข้ึน  
  - รารััดหาชหล่งเรียนรู้ัารธรรมงาติ ตามหลัรปรังญาเศรษฐริัพำเพียง เพื่ำให้นัรเรียนเริด
รารเรียนรู้ำย่างทั่วถึง 

  
 
   มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

1. รแดับลกุณภาพ ดีเลิศ 
2. รรแบลวนรารพัฒนาชลแผลรารด าเนินงาน 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 - กรูััดปรแสบลรารณ์ที่ส่งเสริมพัฒนารารในชต่ลแด้าน 
กืำ ด้านร่างราย ำารมณ์-ัิตใั สังกม ชลแสติปัญญา 

- เด็รมีพัฒนารารทุรด้านเหมาแสมตามวัย 

 - กรูเปิดโำราสให้เด็รได้ลงมืำปฏิบลัติัริงัารรารท า
ริัรรรมด้วยตนเำง เง่น รารท าโกรงงานตามกวาม
สนใั 

- เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ตรงัารรารลงมืำปฏิบลัติัริง
ด้วยตนเำง เริดทัรษแชลแกวามรู้ รวมถึงรัรรารเรียนรู้ 
- เด็รรล้ากิด รล้าท า รล้าชสดงำำรมารข้ึน 

 - กรูััดบลรรยาราศชลแสื่ำที่เหมาแสมรับลเด็รชต่ลแง่วง
วัย 

- เด็รเริดกวามสนใัที่ัแเรียนรู้ชลแท าริัรรรมต่างๆ  

 - กรูมีรารปรแเมินพัฒนารารเด็รตามสภาพัริง - มีรารรายงานผลพัฒนารารในสมุดรายงานปรแั าตัว
นัรเรียนชบลบลสำงภาษา ซึ่งโรงเรียนััดท าขึ้นเำง 

 - มีรารปฐมนิเทศกรูชลแกรูพ่ีเลี้ยง  - กรูชลแกรูพ่ีเลี้ยงทราบลขั้นตำน วิธีรารในรารดูชลเด็ร
ำย่างใรล้งิดชลแมีกวามเข้าใัตรงรัน 
- เด็รได้รับลรารปลำดภัยในรารใง้งีวิตปรแั าวัน ขณแ
ำยู่ที่โรงเรียน 

 - กรูมีรารทบลทวนหลัรสูตร ชลแััดท าชผนพัฒนา - ง่วยให้กรูชต่ลแกนมำงเห็นข้ำบลรพร่ำง ชล้วน าไป
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หลัรสูตร ชล้วน าผลที่ได้ไปใง้เป็นชนวทางในรารพัฒนา
เด็รต่ำไป 

พัฒนาตนเำงให้มีปรแสิทธิภาพมารยิ่งข้ึน 
- มีชผนพัฒนาหลัรสูตรรารศึรษาปฐมวัย ปีรารศึรษา 
2561 ที่เริดัารรารรแดมกวามกิดขำงกรูทุรกน 

- กรูััดท าวิััยในงั้นเรียน เพ่ืำชร้ปัญหาชลแพัฒนาเด็ร
ทุรห้ำงเรียน 

- สามารถชร้ไขปัญหาชลแพัฒนาเด็รได้ำย่างงัดเัน 
 

- กรูพาเด็รไปทัศนศึรษาตามสถานที่ต่างๆ ภายใน
งุมงน 

- เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ตรงในรารเรียนรู้ัารงุมงน
ชลแท้ำงถิ่นขำงตนเำง 

 
รายงื่ำโกรงงานขำงกรูปฐมวัย มีดังนี้ 

ล าดับล งื่ำโกรงงาน งั้น งื่ำกรูที่ปรึรษา 

1 รารปลูรถ่ัวงำรด้วยรรแดาษทิงงู่ ำ.1/1A กรูงนิตา ก าัริง 

2 ปลูรต้นำ่ำนทานตแวัน ำ.1/1B กรูสุวรรณา ำินท า 

3 ปลูรต้นโหรแพา ำ.1/2 กรูเสาวณีย์ ภูม ี

4 หัวหำมขำงหนู ำ.2/1A กรูสุงาดา บลัวลแกร 

5 รารปลูรถ่ัวงำรด้วยทราย ำ.2/1B กรูรัตนาภรณ์ นิตยานันท์ 

6 รารปลูรต้นผัรบลุ้ง ำ.2/2 กรูเรณู รัรษาด่าน 

7 มหัศัรรย์ผัรราดขาวเปลี่ยนสีได้ ำ.3/1A กรูสุดารัตน์ ทัดเทียม 

8 สมุนไพรไล่ยุง ำ.3/1B กรูัารุวรรณ สนใัยิ่ง 

9 สีสันมหัศัรรย์ ำ.3/2 กรูราญันา เราแนาก 

10 ผิวมแรรูดใง้ร าััดชมลง ำ.3/3 กรูดวงใั งินำาั 
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รายงื่ำโกรงงานกุณธรรม มีดังนี้ 

ล าดับล งื่ำ งั้น งื่ำกรูที่ปรึรษา 

1 รารชร้ปัญหาเด็รขาดกวามมีรแเบลียบลวินัย ำ.1/1A กรูงนิตา ก าัริง 

2 กวามมีรแเบลียบลวินัยขำงเด็รำนุบลาล 1/1B ำ.1/1B กรูสุวรรณา ำินท า 

3 รแเบลียบลวินัยในรารเข้าชถว ำ.1/2 กรูเสาวณีย์ ภูมี 

4 เด็รขาดกวามมีรแเบลียบลวินัยงั้นำนุบลาล 2/1A ำ.2/1A กรูสุงาดา บลัวลแกร 

5 มารยาทในรารรับลปรแทานำาหาร ำ.2/1B กรูรัตนาภรณ์ นิตยนันท์ 

6 รารทิ้งขยแให้ถูรที่ ำ.2/2 กรูเรณู รัรษาด่าน 

7 รารเร็บลเร้าำ้ีชลแำุปรรณ์รารเรียน ำ.3/1A กรูสุดารัตน์ ทัดเทียม 

8 รารเร็บลขำงเล่นขำงใง้ ำ.3/1B กรูัารุวรรณ สนใัยิ่ง 

9 ยิ้มง่าย ไหว้สวย ำ.3/2 กรูราญันา เราแนาก 

10 ยิ้มง่าย ไหว้สวย ำ.3/3 กรูดวงใั งินำาั 
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รายงื่ำวิััยในงั้นเรียน มีดังนี้ 

ล าดับล งื่ำวิััย งั้น งื่ำกรูที่ปรึรษา 

1 รารส่งเสริมทัรษแทางด้านรารพูดขำงเด็รปฐมวัยโดย
ใง้หนังสืำนิทานเป็นสื่ำ 

ำ.1/1A กรูงนิตา ก าัริง 

2 รารชร้ปัญหาเด็รสมาธิสั้น ำ.1/1B กรูสุวรรณา ำินท า 

3 รารชร้ปัญหารารพูดกุย สนทนา โต้ตำบล ำ.1/2 กรูเสาวณีย์ ภูมี 

4 ผลรารใง้ริัรรรมสร้างสรรก์เพ่ืำปรับลพฤติรรรมเด็รท่ี
มีภาวแสมาธิสั้น 

ำ.2/1A กรูสุงาดา บลัวลแกร 

5 รารชร้ปัญหาเด็รในด้านทัรษแรารพูด กุย สนทนา
โต้ตำบล 

ำ.2/1B กรูรัตนาภรณ์ นิตยนันท์ 

6 รารพัฒนารล้ามเนื้ำมัดเล็รโดยใง้งุดฝึรขีดเส้น ำ.2/2 กรูเรณู รัรษาด่าน 

7 รารส่งเสริมพัฒนารารเรียนรู้โดยใง้ริัรรรมศิลปแ ำ.3/1A กรูสุดารัตน์ ทัดเทียม 

8 รารพัฒนากวามสามารถในรารเขียนก าโดยใง้ชบลบลฝึร
รารเขียนตามก าบลำร 

ำ.3/1B กรูัารุวรรณ สนใัยิ่ง 

9 รารส่งเสริมทัรษแรารำ่านขำงเด็รปฐมวัยที่ำ่าน
หนังสืำไม่ำำร 

ำ.3/2 กรูราญันา เราแนาก 

10 รารชร้ปัญหารารพูดกุย สนทนา โต้ตำบล ำ.3/3 กรูดวงใั งินำาั 

 
3. ัุดเด่น 

  - กรูััดรารเรียนรารสำนโดยใง้ริัรรรม 6 หลัร กืำ ริัรรรมเกลื่ำนไหวชลแัังหวแ ริัรรรม
เสริมปรแสบลรารณ์ ริัรรรมสร้างสรรก์ ริัรรรมเสรี ริัรรรมรลางชั้ง ชลแริัรรรมเรมรารศึรษา เพ่ืำสร้าง
โำราสให้เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ตรง เล่น ชลแปฏิบลัติำย่างมีกวามสุข  
  - กรูััดบลรรยาราศที่เำ้ืำต่ำรารเรียนรู้ชลแมีกวามปลำดภัย 
  - กรูััดท าสื่ำปรแรำบลรารสำนด้วยตนเำง ชลแใง้เทกโนโลยีทีห่ลารหลายเหมาแสมรับลง่วงวัย 
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  - กรูได้รับลรางวัล ดังนี้ 
ปีรารศึรษา กร ู รางวัลที่ได้รับล หน่วยงาน 

2560 นางดวงใั งินำาั รางวัล 100 ปี กรูดีศรีเำรงน  
รแดับลทำงชดง  

เนื่ำงในงาน 100 ปี รารศึรษาเำรงน  
ณ วันที่ 10 รุมภาพันธ์ 2561 

รรแทรวงศึรษาธิราร 

 
4. ัุดกวรพัฒนา 

  - กรูกวรศึรษาหากวามรู้ำย่างสม่ าเสมำ ำำรชบลบลสื่ำรารเรียนรารสำนที่ เหมาแสมรับล
พัฒนารารตามวัย ชลแก านึงถึงกวามชตรต่างรแหว่างบลุกกล โดยััดรารเรียนรารสำนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ากัญ  
  - เงิญวิทยารรหรืำบลุกกลภายนำรหรืำผู้ปรกรำง มาให้กวามรู้ในด้านต่างๆ เพ่ืำเปิดโำราสให้
เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ตรง ชลแรรแตุ้นให้เด็รำยารเรียนรู้มารยิ่งขึ้น  

 

2.    สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

1. รแดับลกุณภาพ ดีเลิศ 
 

2. ข้ำมูลสนับลสนุนผลรารปรแเมินกุณภาพภายในสถานศึรษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
- นัรเรียนมีพัฒนารารด้านร่างราย ำารมณ์ ัิตใั สังกม ชลแสติปัญญา สูงรว่าเป้าหมายที่สถานศึรษา

ร าหนด ชลแเด็รมีกวามพร้ำมในรารศึรษาต่ำรแดับลปรแถมศึรษา 
- มีรารััดปรแสบลรารณ์รารเรียนรู้ตามหลัรสูตร ชลแมีโกรงราร/ริัรรรมเสริมในรารพัฒนาเด็รำย่างเป็น

รแบลบลชลแต่ำเนื่ำง 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีรารปรแเมินชลแพัฒนาหลัรสูตรสถานศึรษา สำดกล้ำงรับลหลัรสูตรรารศึรษาปฐมวัยชลแบลริบลทขำง

ท้ำงถิ่น 
- โรงเรียนััดกรูเพียงพำชลแเหมาแสมรับลงั้นเรียน กรูทุรกนมีปรแสบลรารณ์ชลแผ่านรารำบลรมด้านรารััด

ปรแสบลรารณ์ชร่เด็รปฐมวัย รวมทั้งรารำบลรมชลแพัฒนากรูำย่างต่ำเนื่ำง 
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- มีรารส่งเสริมให้กรูมีกวามเงี่ยวงาญด้านรารััดปรแสบลรารณ์ท่ีส่งผลต่ำกุณภาพเด็รเป็นรายบลุกกล ตรง
กวามต้ำงรารขำงกรูชลแสถานศึรษา 

- ััดสภาพชวดล้ำมำย่างปลำดภัย ชลแมีสื่ำเพ่ืำรารเรียนรู้ำย่างเพียงพำชลแหลารหลาย 
- ให้บลริรารสื่ำเทกโนโลยีสารสนเทศชลแสื่ำรารเรียนรู้เพื่ำสนับลสนุนรารััดปรแสบลรารณ์ เหมาแสมรับล

บลริบลทขำงสถานศึรษา 
- มีรแบลบลบลริหารััดรารกุณภาพขำงสถานศึรษา รารงี้ชนแรแหว่างรารปฏิบลัติงานที่ส่งผลต่ำกุณภาพตาม

มาตรฐานขำงสถานศึรษา บลูรณารารรารปฏิบลัติงานชลแเปิดโำราสให้ผู้เรี่ยวข้ำงทุรฝ่ายมีส่วนร่วมันเป็น
ชบลบลำย่างที่ดีชลแได้รับลรารยำมรับลัารหน่วยงานที่เร่ียวข้ำง โดยผู้บลริหารได้รับลรางวัลัารหน่วยงานต่างๆ  

-  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- กรูััดปรแสบลรารณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็รมีพัฒนารารด้านร่างราย ำารมณ์ ัิตใั สังกม ชลแสติปัญญาำย่าง
สมดุล เต็มศัรยภาพ โดยกวามร่วมมืำขำงพ่ำชม่ชลแกรำบลกรัว งุมงนชลแผู้เรี่ยวข้ำง 

- สร้างโำราสให้เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์ตรง เล่น ชลแปฏิบลัติริัรรรม เรียนรู้ลงมืำท า ชลแสร้างำงก์กวามรู้
ด้วยตนเำงำย่างมีกวามสุข ผ่านริัรรรมชลแโกรงงานขำงบล้านนัรวิทยาศาสตร์น้ำย ชลแได้รับลตรา
พรแรางทานบล้านนัรวิทยาศาสตร์น้ำยปรแเทศไทยัารโกรงรารบล้านนัรวิทยาศาสตร์น้ำย ปรแเทศไทย 

- ััดบลรรยาราศชลแสภาพชวดล้ำมในห้ำงเรียนที่เำ้ืำต่ำรารเรียนรู้  โดยเด็รมีส่วนร่วม ใง้สื่ำชลแเทกโนโลยี
ที่เหมาแสมรับลวัย 

- กรูปรแเมินพัฒนารารเด็รตามสภาพัริงด้วยวิธีรารที่หลารหลาย เง่น รารสังเรต รารสัมภาษณ์ ราร
น าเสนำหน้างั้นเรียน ชฟ้มสแสมผลงาน ฯลฯ โดยผู้ปรกรำงชลแผู้เรี่ยวข้ำงมีส่วนร่วม น าผลรารปรแเมิน
ที่ได้ไปปรับลปรุงรารััดปรแสบลรารณ์ชลแพัฒนาเด็รำย่างต่ำเนื่ำง 

 
3. โรงเรียนมีชผนัแพัฒนาเพ่ืำให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นำีร 1 รแดับล 

   -รารััดริัรรรมที่มุ่งเน้นพัฒนารารขำงเด็รตามศัรยภาพำย่างต่ำเนื่ำง มีกวามหลารหลายโดย
ก านึงถึงกวามชตรต่างรแหว่างบลุกกล  

   -ััดปรแสบลรารณ์ที่เพ่ิมทัรษแด้านรารง่วยเหลืำตนเำงในรารใง้งีวิตปรแั าวัน  
   -ััดริัรรรมเพ่ืำเสริมสร้างพ้ืนฐานรารำ่านรารเขียนำย่างหลารหลายชลแเปรียบลเทียบลกวามร้าวหน้า

ขำงนัรเรียนเป็นรายบลุกกล 
   -ััดสภาพชวดล้ำมภายนำรท่ีเน้นธรรมงาติชลแมีสื่ำเพ่ืำรารเรียนรู้ำย่างปลำดภัยชลแเพียงพำ  
   -กรูกวรพัฒนาตนเำงชลแศึรษาหากวามรู้ำย่างสม่ าเสมำ ำำรชบลบลสื่ำรารเรียนรารสำนที่เหมาแสมรับล

พัฒนารารตามวัย 
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   - เงิญวิทยารรหรืำบลุกกลภายนำรมาให้กวามรู้ในด้านต่างๆ ที่เด็รสนใั เพ่ืำให้เด็รได้รับลปรแสบลรารณ์
ที่เพ่ิมมารขึ้น 

 
   ตอนที่  3    สรุปผลการพัฒนา 

1. ัุดเด่น 
  -นัรเรียนได้รับลรารพัฒนาทางด้านร่างราย ำารมณ์ ัิตใั สังกม ชลแสติปัญญา ด้วยรารััด
ปรแสบลรารณผ์่านริัรรรม 6 หลัร เป็นรารเสริมสร้างปรแสบลรารณ์ให้นัรเรียนเริดรารเรียนรู้ัารราร
ปฏิบลัติัริงชลแสามารถชร้ไขปัญหาเพื่ำน าไปสู่รารใง้ในงีวิตปรแั าวันได้ 
  -นัรเรียนได้รับลรารส่งเสริมในรารเรียนรู้ด้านภาษาซึ่งเป็นพื้นฐานในรารเรียนต่ำไป ทั้งภาษาไทย 
ภาษาำังรฤษ ชลแภาษาัีน (ำ.2 ขึ้นไป) 
  -นัรเรียนส่วนใหญ่มีทัรษแทางด้านรารำ่าน รารเขียน ที่สามารถน าไปต่ำยำดกวามรู้ในงั้น
ปรแถมศึรษาต่ำไปได ้
 

2. ัดุกวรพัฒนา 
           - ััดปรแสบลรารณ์ให้มีกวามหลารหลายโดยก านึงถึงกวามชตรต่างรแหว่างบลุกกลขำงผู้เรียน 
ชลแส่งเสริมทัรษแด้านรารใง้งีวิต รารง่วยเหลืำตนเำงในงีวิตปรแั าวันให้มารขึ้น  
 

3. ชนวทางรารพัฒนา 
            - ััดริัรรรม 6 หลัร ตามหน่วยรารเรียนรู้ โดยมีรารสำดชทรรให้นัรเรียนฝึรรารง่วยเหลืำ
ตนเำง ให้ผู้เรียนพบลปัญหาชลแพยายามหาวิธีชร้ปัญหาด้วยตนเำง โดยกรูัแกำยให้ก าชนแน าชลแ
ง่วยเหลืำผู้เรียนำย่างใรล้งิด 
  - หาวิธีรารพัฒนาทัรษแรารกิดชลแััดำบลรมให้กรู เพ่ืำน าไปใง้ในรารััดปรแสบลรารณ์ ให้รับล
เด็ร 
  - สร้างเกรืำข่ายรแหว่างโรงเรียนชลแบล้านให้มารยิ่งขึ้น เพื่ำร่วมรันพัฒนาศัรยภาพขำงนัรเรียน
ในทิศทางเดียวรัน 

4. กวามต้ำงรารง่วยเหลืำ 
                - รารสนับลสนุนด้านงบลปรแมาณ สื่ำ ำุปรรณ์รารเรียนรู้ที่เน้นทัรษแรารกิด พ้ืนฐานรารำ่านเขียน 
ชลแทัรษแรารใง้งีวิตขำงเด็รปฐมวัย 
       - หน่วยงานต้นสังรัดััดหลัรสูตรฝึรำบลรมเพ่ืำพัฒนาบลุกลารรกรูด้านต่าง ๆ รวมทั้งทัรษแรารกิด
ขำงเด็รปฐมวัยให้ชร่กรูทุรกน 

 


