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ประจำปีการศึกษา 256๔ 

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 
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ผู้จัดทำ : ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 

บทนำ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 
 ที่อยู ่  38/1  ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
   83000 โทรศัพท์076-214497  โทรสาร 076-214497 
                             website :  http/www.ppaosatit.ac.th. 
 สังกัด  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 เปิดสอนระดับชั้น  ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 จำนวน 12 ห้องเรียน  
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นางชัญญา   สุขสวัสด์ิ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                 สาธิตร่วมพัฒนา 
 หมายเลขโทรศัพท์  081-8928523     E-mail : yong17ya17@gmail.com 
 จำนวนข้าราชครู จำนวน 7 คน 
 จำนวนพนักงานจ้าง จำนวน 14 คน 
 จำนวนลูกจ้าง  จำนวน 1 คน 
 จำนวนนักเรียน   จำนวน 354  คน 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ ไหว้สวย  พูดเพราะ” 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “โรงเรียนมารยาทดี” 

  
สภาพบริบทของโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พอสังเขป 
 มูลนิธิฮิลฟ์ เวิร์ค ประเทศออสเตรียได้มอบอาคารศูนย์รวมใจ ออสเตรีย- ภูเก็ต ตำบลตลาด

ใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดมหันตภัยสึนามิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงมี
นโยบายให้ใช้อาคารสถานท่ีแห่งนี้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย(ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี1และ2) เป็นการขยาย
ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) แต่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกร
ศึกษาปฐมวัยในการดูแลเด็กปฐมวัยจึงได้ประสานงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ภายได้โครงการสาธิตร่วมพัฒนา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) โดยได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัย (MOU: Memorandum of understanding)  
โดยหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะสามารถ
ก่อให้เกิดต้นแบบโครงการสาธิตร่วมพัฒนาสำหรับการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดภูเก็ต 

ก 

บทสรุปของผู้บริหาร 

mailto:yong17ya17@gmail.com


  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 ปีการศึกษา 2550 กำหนดเป้าหมายการรับสมัครนักเรียนเป็นปีการศึกษาแรก รับสมัคร
เด็กอายุ 4-5 ปี เข้าเรียนช้ันอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน และเด็กอายุ 5-6 ปี เข้า
เรียนช้ันอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน โดยใช้งบลงทุนในปีงบประมาณ 2550 
สำหรับการบริหารจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา จำนวนประมาณ 2,000,000.- บาท โดยมีนางเปรมจิต  
กิจประสาน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

 ปีการศึกษา 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา เป็นปีแรก 30 กันยายน 2551   

 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้ขยาย
ห้องเรียนในช้ันอนุบาล 1 จากเดิมจำนวน 2 ห้องเรียน เป็น 4 ห้องเรียน เป็นปีแรก   

  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้ขยาย
ห้องเรียนในช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันอนุบาล 3  เป็น 4 ห้องเรียน และ ได้ทดลองให้เด็กเรียน ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในช้ัน อนุบาล 1 ห้อง อ.1/3  ห้องเรียนเดียว เป็นปีแรก 
      ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ได้
เริ่มใช้หลักสูตร EP (English Program) สำหรับเด็กอนุบาล 1  จำนวน 2 ห้องเรียน 
     ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา   ได้
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร EP (English Program)  สำหรับเด็กอนุบาล 1,2  สายช้ันละ  2 ห้องเรียน 
     ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา   ได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นพฒันาการดา้นภาษา และพัฒนาด้านอื่นๆให้มีความเหมาะสมตามวัย  
สำหรับเด็กอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  จำนวน 12 ห้องเรียน 
     ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา   ได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นพฒันาการดา้นภาษา และพัฒนาด้านอื่นๆให้มีความเหมาะสมตามวัย  
สำหรับเด็กอนุบาล 1 ถึงอนุบาล  จำนวน 12 ห้องเรียน 
  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ัน
อนุบาล 3 มีจำนวน 12 ห้องเรียน  เด็กนักเรียนจำนวน 354 คน  ข้าราชการครูจำนวน  6 คน ผู้ช่วยครู 
จำนวน 10  คน 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของ 
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผลการ 
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมี
น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน ๓12 คน มีน้ำหนักส่วนสูงมากเกินเกณฑ์ จำนวน  6 คน ต่ำกว่าเกณฑ์
จำนวน 2 คน กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขายและโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 
1๐0 มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกาย  กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขาย  กิจกรรมหน้าเสาธง ส่งผลให้เด็กใน
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม ตามวัย  
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กใน โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง รู้จักการ ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาท
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
กิจกรรมไหว้สวย พูดเพราะ ส่งเสริมมารยาทไทย การไหว้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา และ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ของเด็กปฐมวัย 
ส่งผลให้เด็กในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนาร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่าง เหมาะสม  
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นเข้าใจ 
และสนทนา ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนพื้นฐานได้ ภายใต้โครงการจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการพัฒนา
ระบบดารจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านภาษา โครงการส่งเสริมการอ่าน การฟังและการพูด โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการ(Project Approach) ส่งเสริมการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ คิดคำนวณ คิดสังเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ร้อยละ ๑๐0 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารอย่างเหมาะสม 
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของ ผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และส่ือการ
เรียนรู้ท่ี หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข
ในการเรียนรู้ โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้    ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อม
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และส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม มีการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ได้มีการจัดทำ แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดคือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทราบอย่างต่อเนื่อง  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอ
ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงของเสนอผล
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
                  ต้องปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น            ดี        √  ดีมาก          

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑    การบริหารจัดการ ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓    คุณภาพเด็กปฐมวัย 
                     - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
                     - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

 
 

ดีมาก 
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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 
256๔ ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา สังกัดกองกองการศึกษา สาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๔ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของท้ัง 3 มาตรฐาน   

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท่ีร่วมพัฒนาร่วม
ประเมินคุณภาพ และร่วมจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น 
ต่อไป 

 

 
 

 

 

 

       โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา     

                                 

 

 
 
 
 
 
 

ข 
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สารบัญ 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร..............................  
คำนำ..............................................................   
สารบัญ ....................................    
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความ
ต้องการการช่วยเหลือ................  
ส่วนท่ี ๔ การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา  
ภาคผนวก................................. 
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๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ต้ังท่ีอยู่เลขท่ี 38/1  ถนนอนุภาษ
ภูเก็ตการ   ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์ 83000  โทรศัพท์ 076 – 
214497  โทรสาร  076 – 214497  website  http/www.ppaosatit.ac.th สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ก่อสร้างเมื่อ 30 กันยายน 2551 ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑   ถึงระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓   จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี  5   ไร่  3 
งาน 73 ตารางวา 

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)   

มูลนิธิฮิลฟ์ เวิร์ค ประเทศออสเตรียได้มอบอาคารศูนย์รวมใจ ออสเตรีย - ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดมหันตภัยสึนามิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงมีนโยบายให้
ใช้อาคารสถานท่ีแห่งนี้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย(ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี1และ2) เป็นการขยายห้องเรียนพิเศษ
ของโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) แต่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกรศึกษาปฐมวัยในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยจึงได้ประสานงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ภาย
ได้โครงการสาธิตร่วมพัฒนา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัย (MOU: Memorandum of understanding)  โดยหวังว่าความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะสามารถก่อให้เกิดต้นแบบ
โครงการสาธิตร่วมพัฒนาสำหรับการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 

ในป ีพ.ศ.25๖๔  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546  แบ่งเป็นระดับช้ันอนุบาล  1  อายุ 
3 – 4  ปี จำนวน  4  ห้องเรียน  ระดับช้ันอนุบาล  2  อายุ 4 – 5  ปี  จำนวน  4  ห้องเรียน  และ 
ระดับช้ันอนุบาล  3  อายุ 5 – 6  ปี  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  มีนักเรียนท้ังหมด  354  คน   

     

 

 
 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 

  ข้อมูลพื้นฐาน 
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       ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)............................-.......................................   
วุฒิการศึกษาสูงสุด .........................-....................... สาขา ....................................-......................................  
โทรศัพท์...............................................................   e-mail ……………………………………………………………..  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ……………………………………. จนถึงปัจจุบัน ........................ ปี..............เดือน 
 ๒.2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางชัญญา  สุขสวัสด์ิ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๒๘๕๒๓  e-mail  nongya171@yahoo.com 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี  5  เดือน 
 

 
       ๓. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุนการสอน 

            ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 
 

   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ น.ส.จันทิมา  สุนทรเต็ม 36 9 คศ.๒ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย ๔๐ ๘๐ 

๒ น.ส.รัชดา เพ็รชแกมแก้ว 36 9 คศ.๒ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย ๔๐ ๘๐ 

๓ น.ส.ภัทราพร  โภคบุตร 36 9 คศ.๒ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย ๔๐ ๑๑๐ 

๔ น.ส.วิชุมา  โต๊ะเอ็ม 35 9 คศ.๒ ศษ.ม 
บริหาร

การศึกษา 
ปฐมวัย ๔๐ ๘๕ 

๕ น.ส.สุธญัญา  ดิษรานนท์ ๓1 6 คศ.1 ค.บ 
ศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 

ปฐมวัย ๑๒ ๓๐ 

๖ นายเจษฎาพร  เพ็งจันทร์ ๓1 6 คศ.1 ค.บ 
นาฏศิลปไ์ทย

ศึกษา 
ปฐมวัย ๑๒ ๓๐ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

        ๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ท่ีเข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ น.ส.มาซีเตาะ สาและ ๓4 7 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๒ น.ส.จันทร์ทิพย์ เกยทอง 31 6 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๓ น.ส.เสาวณี  จิตจำ ๓2 6 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๔ น.ส.บูราณี  อาล ี 30 6 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๕ น.ส.ภาวดี  หลีเอบ 31 6 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๖ น.ส.วรรณิดา  โบบทอง ๓1 3 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๗ น.ส.ชุลีพร  กิจช ู 30 2 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

๘ น.ส.สุภัทรสร  รัตนะอุดม 24 1 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

9 น.ส.มาริสา  แก้วทว ี 30 1 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

10 น.ส.วราภรณ์   สัตยาวุธ 24 1 ค.บ 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย อบจ.ภูเก็ต ๔๐ ๔๖ 

  

 

           

       ๓.๓  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนนุการสอน) 

 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ น.ส.เยาวนุช  เรืองดิษฐ์ 36 ผช นักวิชการพัสดุ วท.บ บริการธุรกิจ ผช. นักวิชการพัสดุ อบจ.ภูเก็ต 
๒ น.ส.อัญชลี  เพ็งพาจร ๓3 ผช นักวิชาการเงินและบัญชี วจก. บริการธุรกิจบัญชี ผช. นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ.ภูเก็ต 
๓ นายวัฒนพงษ์  วุฒิธานุสร ๔๙ นักการภารโรง ป.๖ -- นักการภารโรง อบจ.ภูเก็ต 
๔ น.ส.กาญจนา  วรุตะมะ ๒1 เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. คอมพิวเตอร์ ธุรการ อบจ.ภูเก็ต 
๕ น.ส.อรอุมา  พูลเกิด ๒3 ผช นักวิชาการเงินและบัญชี ปวส. บัญชี ปฏิบัติงานการเงินและบัญช ี อบจ.ภูเก็ต 
๖ นายวสันต์   ชูแก้ว 52 พนักงานขับรถ ม.6  พนักงานขับรถ อบจ.ภูเก็ต 

        
 

๓ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

            

 

        

 

 

 

 

 

            

17.39%

52.17%

30.43%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

4.35%

69.56%

26.09%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน

๔ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

         ๓.๔  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนนุการสอน) 

                3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

  

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหารสถานศึกษา      
-ผู้อำนวยการ - - - - - 
-รองผู้อำนวยการ - - ๑ - ๑ 

รวม   ๑  ๑ 
-สายงานการสอน      
-ข้าราชการ/พนักงานคร ู   ๖  ๖ 
-พนักงานจ้าง(สอน)  10   10 
-อื่นๆ (ระบุ)      

รวม  10 7  ๑7 
-สายงานสนับสนุนการสอน      
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ๒   3 
-พนักงานจ้างทั่วไป ๒    ๒ 
-ลูกจ้างประจำ      
-อื่นๆ (ระบุ)      

รวม 3 ๒   5 
รวมทั้งสิ้น 3 12 ๗  ๒2 

 

            

 

17.39%

52.17%

30.43%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๕ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

        

        3.4.๒ จำนวนจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระ  

การศึกษาปฐมวัย ๑4 87.50 ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑ 6.25 ๑๒ 
นาฏศิลป์ ๑ 6.25 ๑๒ 

รวม ๑6 100.00 ๖๔ 
 

 

 

4.35%

69.56%

26.09%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน

4.35%

69.57%

26.09%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตาม
ประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน

๖ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

  ๔. ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันที่ ๑  พฤศจิกายน 256๓) 

       4.1 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔  รวม  ๓54  คน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ (3-4 ขวบ) ๔ 68 59 127  
อ.2 (4-5 ขวบ) ๔ 53 59 112  
อ.3 (5-6 ขวบ) ๔ 63 52 115  

รวม ๑๒ ๑84 ๑70 ๓54  
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย....-....คน หญิง.....-........คน          รวม จำนวน...........-........คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล =  ๑ : ๒5.83  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  
 

       4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕6๑ –  ๒๕6๓ 

 

 

 

 
 

 

๑๑๘

๑๑๘

๑๑๑

๑๑๐

๑๑๗

๑๒๑

๑๒๐

๗๗

ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ปี พ.ศ.๒๕๖๓

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรียนระดบัชั้นอนบุาล
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

อนบุาล ๓ อนบุาล ๒ อนบุาล ๑

๗ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 ๕.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

      ๕.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

     ๕.๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 256๔ 
ระดับชั้น  จำนวน จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ    เด็กท่ีมีผลการประเมิน 

ท่ี ระดับชั้น เด็ก ๑ ๒ ๓ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ๒ (พอใช)้ ขึ้นไป 
ประเมิน  ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี    จำนวน ร้อยละ 

 อ.1/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.88  ๒๗ 100 
อนุบาล ๑ อ.1/2 ๓๐ - 5 25 ๓๐ 2.83  ๓๐ 100 
(3-๔ ปี) อ.1/3 ๒๖ - 3 ๒๓ ๒๖ 2.88  ๒๖ 100 

 อ.1/4 ๒๘ - ๕ ๒๓ ๒๘ 2.82  ๒๘ 100 
 รวม ๑๑๑ - 16 95 ๑๑๑ 11.41  ๑๑๑ 100 
 ร้อยละ ๑๐๐  14.41 85.59 ๑๐๐ 2.85  ๑๐๐ 100 
 อ.2/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.88  ๒๗ 100 
 อ.2/2 ๒๘ - 4 24 ๒๘ 2.86  ๒๘ 100 

อนุบาล ๒ อ.2/3 ๓๑ - 7 ๒๔ ๓๑ 2.77  ๓๑ 100 
(๔-๕ ปี) อ.2/4 ๓๑ - ๔ ๒๗ ๓๑ 2.87  ๓๑ 100 

 รวม ๑๑๗ - ๑4 ๑๐3 ๑๑๗ 11.38  ๑๑๗ 100 
 ร้อยละ ๑๐๐  15.38 84.62 ๑๐๐ 2.845  ๑๐๐  
 
 
 

อนุบาล ๓ 
(๕-๖ ปี) 

อ.๓/1 ๑๓ - 4 ๙ ๑๓ 2.69  ๑๓ 100 
อ.๓/2 ๒๖ - 3 23 ๒๖ 2.88  ๒๖ 100 
อ.๓/3 ๑๔ - 2 ๑๒ ๑๔ 2.86  ๑๔ 100 
อ.๓/4 ๒๔ - ๓ ๒๑ ๒๔ 2.88  ๒๔ 100 
รวม ๗๗ - 12 65 ๗๗ 11.31  ๗๗ 100 
ร้อยละ ๑๐๐  15.58 84.42 ๑๐๐ 2.83  ๑๐๐ 100 

รวมทุกระดับชั้น 3๐๕   45.37 254.62      
ร้อยละรวม 100   15.12 84.88      

 

          

      

84.88%

15.12%
0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย

ระดับ3 (ดี)

ระดับ2 (พอใช้)

ระดับ1 (ปรับปรุง)

๘ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

   ๕.๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปีการศึกษา 256๔  

ระดับชั้น  จำนวน จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ    เด็กท่ีมีผลการประเมิน 

ท่ี ระดับชั้น เด็ก ๑ ๒ ๓ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ๒ (พอใช)้ ขึ้นไป 
ประเมิน  ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี    จำนวน ร้อยละ 

 อ.1/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.88  ๒๗ 100 
อนุบาล ๑ อ.1/2 ๓๐ - 4 26 ๓๐ 2.87  ๓๐ 100 
(3-๔ ปี) อ.1/3 ๒๖ - 3 ๒๓ ๒๖ 2.88  ๒๖ 100 

 อ.1/4 ๒๘ - ๕ ๒๓ ๒๘ 2.82  ๒๘ 100 
 รวม ๑๑๑ - 15 96 ๑๑๑ 11.45  ๑๑๑ 100 
 ร้อยละ 100  13.51 86.49  2.86    
 
 

อนุบาล ๒ 
(๔-๕ ปี) 

อ.2/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.88  ๒๗ 100 
อ.2/2 ๒๘ - 4 24 ๒๘ 2.86  ๒๘ 100 
อ.2/3 ๓๑ - 6 ๒๕ ๓๑ 2.81  ๓๑ 100 
อ.2/4 ๓๑ - ๔ ๒๗ ๓๑ 2.87  ๓๑ 100 
รวม ๑๑๗ - 17 100 ๑๑๗ 11.42  ๑๑๗ 100 
ร้อยละ 100  14.53 85.47  2.86    

 
 

อนุบาล 3 
(5-6 ปี) 

อ.3/1 ๑๓ - 0 ๑๓ ๑๓ 3.00  ๑๓ 100 
อ.3/2 ๒๖ - 1 25 ๒๖ 2.96  ๒๖ 100 
อ.3/3 ๑๔ - 0 ๑๔ ๑๔ 3.00  ๑๔ 100 
อ.3/4 ๒๔ - ๒ ๒๒ ๒๔ 2.92  ๒๔ 100 
รวม ๗๗ - 3 74 ๗๗ 11.88  ๗๗ 100 
ร้อยละ 100  3.90 96.10  2.97    

รวมทุกระดับชั้น 3๐๕   35 270      
ร้อยละรวม 100   10.65 89.35      

 
 

 

89.35%

10.65%0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านจิตใจ 
อารมณ์

ระดับ ๓(ดี)

ระดับ ๒(พอใช้)

ระดับ ๑(ปรับปรุง)

๙ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

๕.๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม ปีการศึกษา 256๔ 

ระดับชั้น  จำนวน จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ    เด็กท่ีมีผลการประเมิน 

ท่ี ระดับชั้น เด็ก ๑ ๒ ๓ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ๒ (พอใช)้ ขึ้นไป 
ประเมิน  ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี    จำนวน ร้อยละ 

 อ.1/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.88  ๒๗ 100 
อนุบาล ๑ อ.1/2 ๓๐ - 4 26 ๓๐ 2.87  ๓๐ 100 
(3-๔ ปี) อ.1/3 ๒๖ - 3 ๒๓ ๒๖ 2.88  ๒๖ 100 

 อ.1/4 ๒๘ - ๔ ๒๔ ๒๘ 2.86  ๒๘ 100 
 รวม ๑๑๑ - 14 97 ๑๑๑ 11.49  ๑๑๑ 100 
 ร้อยละ 100  12.61 87.39  2.87    
 อ.2/1 ๒๗ - 2 ๒๕ ๒๗ 2.93  ๒๗ 100 
 อ.2/2 ๒๘ - 4 24 ๒๘ 2.86  ๒๘ 100 

อนุบาล ๒ อ.2/3 ๓๑ - 5 ๒๖ ๓๑ 2.84  ๓๑ 100 
(๔-๕ ปี) อ.2/4 ๓๑ - ๔ ๒๗ ๓๑ 2.87  ๓๑ 100 

 รวม ๑๑๗ - 15 102 ๑๑๗ 11.50  ๑๑๗ 100 
 ร้อยละ 100  12.82 87.18  2.88    
 อ.3/1 ๑๓ - 0 ๑๓ ๑๓ 3.00  ๑๓ 100 
 อ.3/2 ๒๖ - 1 25 ๒๖ 2.96  ๒๖ 100 

อนุบาล 3 อ.3/3 ๑๔ - 1 ๑๓ ๑๔ 2.93  ๑๔ 100 
(5-6 ปี) อ.3/4 ๒๔ - ๑ ๒๓ ๒๔ 2.96  ๒๔ 100 

 รวม ๗๗ - 3 74 ๗๗ 11.85  ๗๗ 100 
 ร้อยละ 100   3.90 96.10  2.96    

รวมทุกระดับชั้น 305  32 273      
ร้อยละรวม 100  9.78 90.22      

 

 

 

90.22%

9.78% 0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

ระดับ ๓(ดี)

ระดับ ๒(พอใช้)

ระดับ ๑(ปรับปรุง)

๑๐ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

๕.๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา 256๔ 

ระดับชั้น  จำนวน จำนวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ    เด็กท่ีมีผลการประเมิน 

ท่ี ระดับชั้น เด็ก ๑ ๒ ๓ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ๒ (พอใช)้ ขึ้นไป 
ประเมิน  ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี    จำนวน ร้อยละ 

 อ.1/1 ๒๗ - 4 ๒๓ ๒๗ 2.85  ๒๗ 100 
อนุบาล ๑ อ.1/2 ๓๐ - 4 26 ๓๐ 2.87  ๓๐ 100 
(3-๔ ปี) อ.1/3 ๒๖ - 5 ๒๑ ๒๖ 2.81  ๒๖ 100 

 อ.1/4 ๒๘ - ๔ ๒๔ ๒๘ 2.57  ๒๘ 100 
 รวม ๑๑๑ - 17 94 ๑๑๑ 2.78  ๑๑๑ 100 
 ร้อยละ 100  15.31 84.69 100   100 100 
 อ.2/1 ๒๗ - 3 ๒๔ ๒๗ 2.89  ๒๗ 100 
 อ.2/2 ๒๘ - 4 24 ๒๘ 2.57  ๒๘ 100 

อนุบาล ๒ อ.2/3 ๓๑ - 5 ๒๖ ๓๑ 2.84  ๓๑ 100 
(๔-๕ ปี) อ.2/4 ๓๑ - ๔ ๒๗ ๓๑ 2.61  ๓๑ 100 

 รวม ๑๑๗ - 16 101 ๑๑๗ 2.73  ๑๑๗ 100 
 ร้อยละ 100  13.68 86.32 100   100 100 
 อ.3/1 ๑๓ - 2 ๑๑ ๑๓ 2.85  ๑๓ 100 
 อ.3/2 ๒๖ - 4 22 ๒๖ 2.85  ๒๖ 100 

อนุบาล 3 อ.3/3 ๑๔ - 4 ๑๐ ๑๔ 2.16  ๑๔ 100 
(5-6 ปี) อ.3/4 ๒๔ - ๓ ๒๑ ๒๔ 2.88  ๒๔ 100 

 รวม ๗๗ - 13 64 ๗๗ 2.69  ๗๗ 100 
 ร้อยละ 100  16.88 83.12 100   100 100 

รวมทุกระดับชั้น 305  45.87 254.13 305   305 100 
ร้อยละรวม 100  15.29 84.71 100   100 100 

 

           

 

 

84.71%

15.29%
0.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา

ระดับ ๓(ดี)

ระดับ ๒(พอใช้)

ระดับ ๑(ปรับปรุง)

๑๑ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

   

    ๖.  ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ 
 

ที่ รายการ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

263 86.23 

๒. จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

305 100 

๓. จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 
๖. จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)   
๘. จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐   
๙. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน   

๑๐. จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย ๓๐๕ ๑๐๐ 
                                          ประถมศึกษา - - 
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น - - 
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
  

๑๒ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

    ๗.  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

   

ท่ี รายการ จำนวน 

๑. อาคารเรียน 3 หลัง 
๒. อาคารประกอบ 3 หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ๒ หลัง 
๔. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๕. ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม 
๖. ลานกิจกรรมหลังคาโค้ง ๑ สนาม 

 

 

     ๘.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

   

 8.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนแออัด  มีประชากรประมาณ   53,560     
คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ โรงพยาบาล  ,มัสยิด  และ ชุมชนเออัด   ส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนา   พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันโดยท่ัวไปคือ ถือศีลกินผัก รำรองแง็ง  
 8.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปวส.  อาชีพหลัก  คือ รับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา  พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี   10,000.-    บาท  
 8.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาส  
 หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา  สถานศึกษา  ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีส่วนร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมให้และใช้ข้อมูล  เพื่อการกำหนดเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนา  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและปรับปรุงสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
 ข้อจำกัด 
 1. ผู้ปกครองมีอาชีพไม่แน่นอน ทำให้นักเรียนมีการย้ายออกบ่อย 
 2. ส่วนใหญ่เด็กมีปัญหาด้านครอบครัว  ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
   ๙.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้และเวลาเรียน  
ดังนี้ 

  
 

๑๓ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
   

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู ้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑-2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

๑0 

แรกรับประทับใจ 
โรงเรียนของฉนั 
อวัยวะและการดูแลรักษา  
กินดีอยู่ดีมีสุข 
ขยับกายสบายชีวี 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูน้อยนักสัมผัส  
หนูน้อยน่ารัก  
เด็กดีมีวินัย  

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และ
สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ผู้นำพอเพียง 
หนูน้อยตาวิเศษ 
ครอบครัวสุขสันต์ 
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
บ้านเรือนเคียงกัน 
อาชีพในฝัน 
Project Approach 
Project Approach 
จังหวัดของเรา 
เรารักประเทศไทย 

ธรรมชาติรอบตัว 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

สร้างฝันนักคิด 
ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต  
วันสำคัญ 
กลางวัน-กลางคืน 
ฤดูหรรษา 
วันสำคัญของชาติ 
Project Approach 
Project Approach 
ต้นไม้แสนรัก 
ประเทศอาเซียน 

 
 
 
 
 

๑๔ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี หน่วยการเรียนรู ้
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม คริสต์ 
ผักและผลไม้ 
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
สัตว์โลกน่ารัก 
โลกแมลง 
การส่ือไร้พรมแดน 
ชุมชนน่าอยู่ 
สาระแห่งสีสัน 
โตไปไม่โกง  

 
 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 10.๑ ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด........64...........ตารางเมตร  หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน...1,290เล่ม 
มีวารสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการ จำนวน.......-...........ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบของ ดิว
อี ้
 10.๒  ห้องปฏิบัติการท้ังหมด ห้องส่ือ 1  ห้อง    
 10.๓  เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด   31   เครื่อง จำแนกเป็น       
    1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน          21          เครื่อง 
    2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน            5          เครื่อง       
โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา 25๖๒ เฉล่ีย   ๕๐  คนต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ   ๑๖.๓๙   ของนักเรียนท้ังหมด 
     3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  (สำนักงาน) จำนวน         5          เครื่อง 
 

   10.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. ห้องสมุด 228 
2. ห้องส่ือ 456 
3. สวนสมุนไพร 72 
4. แปลงเกษตร 80 
5. ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ 80 
6. สนามเด็กเล่น 684 
๗. โรงเรือนเพาะเห็ด ๓56 

      

๑๕ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 10.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จำนวนคร้ัง/ปี 
1. ห้องสมุด 12 
2. สวนสัตว์ภูเก็ต 1 
3. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 1 
4. วัดวิชิตสังฆาราม 3 
5. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร ่ 1 
6. พิพิธภัณฑ์โลมา 1 
7. สวนนกภูเก็ต ๑ 
8. บ้านแขนน 1 
๙. ห้างสรรพสินค้า ๑ 

      10.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
นักเรียน  

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. คณะวิทยากรหมู่บ้านแขนน อาการพื้นเมืองภูเก็ต  การละเล่น   
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

๑ 

 
 

 ๑1. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/วันท่ี

ได้รับ 
หน่วยงานท่ีให้ 

สถานศึกษา สถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) - - 
ครู  
๑. นางสาวรัชดา  เพ็ชรแกมแก้ว 
๒. นางสาวจันทร์ทิพย์  เกยทอง 

    
ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต งานวันครูปี 256๔ 
ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต งานวันครูปี 256๔ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
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11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หรือระดับความสำเร็จ 

1. 
 

 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  
Approach) 

   นักเรียนมีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ทักษะการสังเกต ลองผิดลองถูก คิดอย่างมีเหตุผล 
และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

๒. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน English 
Program  

 นักเรียนช้ันอนุบาล 2 และอนุบาล 3 สอบเข้าเรียน
ช้ันปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน IEM 
,MEP 

  
 ๑1.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่     
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน )  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่กระบวนการคิด 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน(SBMLD) 
 โครงการสานฝันสู่วันสำเร็จ 
 โครงการเปิดบ้านสาธิต 
 โครงการนิเทศการสอน 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ PLC 
 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 โครงการหนูน้อยค่ายคุณธรรม 
 โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยใช้กระบวนการทาง 
              ลูกเสือ(ลูกเสือตัวน้อย) 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่กระบวนการคิด 
 โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ น 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน 
               สถานศึกษา)   
 โครงการจัดซื้อสื อการเรียนการสอนปฐมวัยห้องเรียน IP   
 โครงการติดต้ังกระจกอลูมิเนียมห้องธุรการ   
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
 (ปีการศึกษาท่ีแล้ว)  
 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
    1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
    1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
    1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ 
         คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพ         

ระดับดีมาก 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติ   
         เหมาะสม 

ระดับดีมาก 

๑๘ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน 
         เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ     

เด็กอายุ อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล:เด็ก(คน) จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
3ปี-ก่อน
เข้า ป.1 

1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 

 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระดับดีมาก 
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ระดับดีมาก 
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก 
         อาคาร 

ระดับดีมาก 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย 
         เหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

ระดับดีมาก 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาดเหมาะสมกับ 
         ระดับพัฒนาการของเด็ก 

ระดับดีมาก 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดีมาก 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่   ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจรญิเติบโตของเด็กและดูแลการ 
         เจ็บป่วยเบื้องต้น         

ระดับดีมาก 

๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปีและ    
         ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดีมาก 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตาม 
         ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดีมาก 

๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ระดับดีมาก 
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ ล้างมือให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัยและ 
         เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดีมาก 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุสถานที่ปรุงประกอบอาหาร 
         น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค  

ระดับดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและ 
         ดูแลความสะอาด และปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับดี 

 
 

 

๑๙ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ แม่/   
         ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เก่ียวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของ 
         สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ระดับดีมาก 
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา 
          เด็กปฐมวัย          

ระดับดีมาก 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ 
                       เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพฒันาเด็กอยา่งรอบด้าน ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
         มีการดำเนินงานและประเมินผล 

ระดับดีมาก 

๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ระดับดีมาก 
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก 
         ที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ระดับดีมาก 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
         แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดีมาก 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนา 
         เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและ 
         ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ระดับดีมาก 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความ 
         ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

ระดับดีมาก 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือ 
         คัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดีมาก 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
         อย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีมาก 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสือ่สาร ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังคำถาม สืบเสาะหาความรู้แก้ 
         ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่าง 
         หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

 

๒๐ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสือ่สาร ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว 
         พูดเล่า อ่าน วาด/ เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็น 
         ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่ำงๆ สถานที่และ 
         ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
         โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กบัเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
         ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดีมาก 

๒ .๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
          ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะ ดนตรีตามความ 
          สนใจและถนัด 

ระดับดีมาก 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมใหเ้ด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์รู้จัก 
        สิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศ 
         ชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ  

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก 
         ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศ 
         ที่เป็นมิตร 

ระดับดีมาก 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละข้ัน    
         จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี  
                      (ก่อนเขา้ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ระดับดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.๑  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๑.๑  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดับดีมาก 
๓.๑.๒  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดีมาก 
๓.๑.๓  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๒.๑  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดีมาก 

 

 

๒๑ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๓.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ 
         ทรงตัวได้ตามวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๓.๒  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก และการประสานงานระหว่าง 
         ตำกับมือตามวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๔.๑  เด็กแสดงออก ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
         และผู้อื่นได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๔.๒  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่นการทำงาน 
         ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดีมาก 

๓.๔.๓  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลงคำนึงถึง 
        ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์ ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๕.๑  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆรอบตัว 
         เด็ก ได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบจำนวน 
         มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดีมาก 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ระดับดีมาก 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ทำกิจกรรมใหส้ำเร็จสมวัย ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ระดับดีมาก 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใชห้นังสือ รู้จักตัวอักษรการคิด  
          เขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ระดับดีมาก 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัยนำไปสู่ 
         การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

ระดับดีมาก 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและ 
         มีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ระดับดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี                 ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตก ต่าง 
         ระหว่างบุคคล 

ระดับดีมาก 

๓.๗.๒ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและ มี 
          ค่านิยมที่พึงประสงคส์มวัย 

ระดับดีมาก 

๓.๗.๓ข เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามแก้ไข 
          ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับดีมาก 

๒๒ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี                 ระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๗.๔ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
           และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดีมาก 

 

 

๑3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.93 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50  2.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.43 ดีมาก 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๙๑.๔๓  .คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ❑ รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
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โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลภายนอกโดย สมศ. รอบสาม  ดังนี้ 
            ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การอดทนรอคอยโดยการฝึก
ปฏิบัติเน้นย้ำให้เด็กปฏิบัติตมกิจกรรมประจำวัน ทำในส่ิงท่ีได้รับมอบหมาย ฝึกการอดทนรอคอยส่ิงท่ีต้องการ 
อาจจะใช้กิจกรม เกม เพลง การเล่านิทาน การสร้างข้อตกลงกับเด็ก เป็นส่ือในการปลูกฝังให้เด็กจนเกิดเป็น
กิจนิสัย 
 ๒. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหา/ปัจจัยเส่ียงของการบริหารการจัดคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ
แต่ละปีการศึกษา นำสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ปัญหา ปัจจัยเส่ียงอย่างชัดเจน ในทุกๆด้านโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินโครงการพิเศษเพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่ างของ
สถานศึกษาอื่นได้ 
 ๓. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นโดยดำเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ 
 ๔. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ร่วมแสดงความช่ืนชอบ สนใจใคร่รู้ธรรมชาติรอบตัว เช่น สามารถบอกช่ือ ประโยชน์ ต้นไม้ 
ไม้ดอกไม้ประดับท่ีอยู่ในบริเวณสถานศึกษาได้เหมาะสมตามวัย มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมท่ีตนเองเลือก
ต่ังแต่ต้นจนสำเร็จโดยไม่ล้มเลิกกลางคัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 ๕. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีดีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นควรส่งเสริม
ความคิดรวบยอดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยครูควรจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงได้เห็นของจริง ได้สำรวจ ได้ทดลองลงมือปฏิบัติ ฝึกการสังเกต สรุปและ ฝึกการเล่า การ
รายงาน การถ่ายทอด การสนทนาในเรื่องท่ีตนได้ไปพบเจอ ส่งเสริมให้เด็กได้ทำโครงงานอย่างง่าย และ
ส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เด็กมีความพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้านสมวัยเพื่อให้เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานในการศึกษาในขั้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนาเด็กให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนด้าน “ไหว้สวย พูดเพราะ”โดยมี
การดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ๗. สถานศึกษาควรผดุงรักษาผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาให้ยั่งยืน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาต่อไป โดยพัฒนาสถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดในด้าน “โรงเรียนมารยาทดี”อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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๑4. การนำผลการประเมินพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

  

 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างถูกต้อง โดยยึดหลักให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัย ด้าน
สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนอาชีพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตามบริบท โดยยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง  

 
 

๑5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
  

15.๑. การบริหารจัดการศึกษา 
 

    โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา   
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
เป็น ๔ ฝ่าย  โดยแบ่งเป็นฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายงบประมาณ   ฝ่ายบุคลากร  และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วม มีการวางแผนงานต่าง ๆ ให้ทุกคนได้
ปฏิบัติตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบให้บรรลุผล และนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพของ
งานอย่างเต็มศักยภาพ รวมท้ังยืด หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 
มีการส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง   โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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15.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ 
ของสถานศึกษา 
   
วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผู้เรียนมีพัฒนาการและทักษะสมวัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project 
Approach) ผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
   

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการ และทักษะสมตามวัย 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 3. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
 4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 6. จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 7. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการสมตามวัย 
1.2 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น 
และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีชาติและท้องถิ่น 
1.4 กลยุทธ์เสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 
1.5 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความ
แตกต่าง ความถนัด และความสนใจ 
1.6 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด 
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 

โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม
พัฒนา 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2.1 กลยุทธ์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) 
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม
พัฒนา 

 
 

๒๖ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
3.2กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ 
3.3กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน(School Based Management) 

โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม
พัฒนา 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 

4.1 กลยุทธ์พัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา  
๔.๒  กลยุทธ์จ้างเหมาบริการงานสอนเพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ    
๔.๓  กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
4.4 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 

โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม
พัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน และสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

5.1 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอและ
ทันสมัย 
5.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสม 
5.3 กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม
พัฒนา 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1.  เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาคและได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่างท่ัวถึง  เท่า
เทียมกันและเต็มตามศักยภาพ 
 2.. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ โครงการ  
(Project  Approach ) และมีระเบียบวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3.   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
 4 .  ยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามแนวทางการ 
บริหาร ภาครัฐแนว ใหม่ และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 5.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 6.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถพื้นฐานด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์  
 7.  ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ตามกระบวนการพัฒนาการระดับปฐมวัย 

  

อัตลักษณ์ (Identity) 

  “ไหว้สวย  พูดเพราะ” 

๒๗ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 “โรงเรียนมารยาทดี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 

 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   

       ๑.๑  ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 จุดเน้น  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 วิธีการดำเนินการ 

 

  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  (P) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.

2565-2566) , แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  จัดให้

มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ น ครอบคลุมพัฒนาการ   ท้ัง ๔ ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์  

สังคม  และสติปัญญา  ที สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ น  มีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา

ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ  เน้นการจัด ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมท่ีเป็น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ สนองความต้องการและความ แตกต่างของเด็ก เป็นหลักสูตรท่ี
มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โรงเรียน  จัดทำหลักสูตรโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง   

 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้ดำเนินการ ( D )ดังนี้   

 - จัดทำข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
 - ทำบันทึกผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม  
 - จัดทำโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  
 - จัดทำแฟ้มประวัติสุขภาพครู/บุคลากร   
 - จัดทำทะเบียนครู และบุคลากร ทะเบียนเด็ก และทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - จัดทำโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
   - ออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน และบันทึกการเย่ียมบ้านทุกครั้ง  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

ส่วนที่ ๒   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒๙ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 - มีกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/  
            ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล  
 - บันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต ของเด็ก  
 - จัดทำรายการอาหารล่วงหน้า  
 - บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจำวัน  
 - บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบ้ืองต้น  
 - บันทึกประวัติการได้รับวัคซีน  
 - จัดทำโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 - จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน   
 - จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักอันพึงประสงค์ 
 - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 - จัดทำเอกสารแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ  
 - จัดให้มีมุมผู้ปกครอง  
 - จัดต้ังกลุ่มกลุ่ม Application Line ผู้ปกครอง  
 - จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 - ประกาศแต่งต้ังต้ังคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วม 
             พัฒนา 
 - จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ได้มีการประเมินผล การนิเทศ ติดตาม ดังนี้  

 - จัดทำประเมินผลการใช้หลักสูตร  
 - จัดทำสรุปและรายงานการใช้หลักสูตรและประเมินความพึงพอใจ   
 - ให้ครูและบุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 - มีการประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
 - มีการสรุป/รายงานโครงการ 
 - โรงเรียนรับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส สุจริตในการ 
             ทำงาน 

- มีการจัดทำรายงานด้านการเงินกับต้นสังกัด 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการท่ีดิน  
  ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง

พัฒนา  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน ด้วย การกำหนด

มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ของ  สถานศึกษา การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
การนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

๓๐ 
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ให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  

 ผลการดำเนินการ 

❖ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก  
❖ ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี

มาก  
❖ ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก  
❖ ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        - รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี   
 -  รายงานการใช้หลักสูตรและประเมินความพึงพอใจ  
 -  รายงานผลการปฏิบัติงานของครู  
 - แผนการดำเนินงานของครู  
 - รายงานโครงการ 
 - รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) 

- รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จุดเด่น 

 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ี หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา ท่ีใช้กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป  

 จุดที่ควรพัฒนา  

 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
 2. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา ให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

๓๑ 

๓๑ 

 ๓๒ 
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 3. การเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นครู ผู้ปกครอง เด็ก หน่วยงานต่าง ๆ 
 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็ก 
                   ปฐมวัย  
 จุดเน้น  จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ในรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project 
Approach) 

 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 วิธีการดำเนินการ 
  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (P) จัดใหม้ีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ น ครอบคลุมพัฒนาการ   ท้ัง ๔ ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ที 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ น  เน้นการจัด ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมท่ีเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ สนองความต้องการและความ แตกต่างของเด็ก เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โรงเรียน จัดทำหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ( D )ดังนี้   
  - จัดทำหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
  - ครูจัดทำบันทึกหลังการสอน     
  - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  - มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน   
  - ครูทุกคนทำวิจัยช้ันเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
  - มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ ทุกห้อง  
  - มีส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
  - ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะทำกิจกรรมรายบุคคล ทุกคน 
  - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย พร้อมท้ังสรุป/รายงานโครงการ 
  - มีทะเบียนส่ือ เทคโนโลยี ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  - มีการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก รายบุคคล DSPM  
  - บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  - มีสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ทุกคน  
  - บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเส่ียง/ด้อยโอกาส  
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (C) จัดให้มีการประเมินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการ  
             - ครูจัดทำบันทึกหลังการสอน     
  - มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน   
  - ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะทำกิจกรรมรายบุคคล ทุกคน 
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  - มีการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก รายบุคคล DSPM  
  - บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  - มีสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ทุกคน  
  - บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเส่ียง/ด้อยโอกาส  
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (A) จัดใหม้ีการนำผลประเมินการไป
ปรับปรุงพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการ 
  - ครูทุกคนทำวิจัยช้ันเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
  - บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเส่ียง/ด้อยโอกาส 
  - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย พร้อมท้ังสรุป/รายงานโครงการ 
  - ครูทุกคนทำวิจัยช้ันเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
  

 ผลการดำเนินการ 

❖ ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก  
❖ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ      ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี ผล

การดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก    
❖ ด้านการส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป ผลการดำเนินการอยู่ใน

ระดับดีมาก 
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 
 - ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 จำนวน ๔๐ หน่วย มีการ 
   บันทึกหลังการสอน           
 - มีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้  
 1.โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
 4.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่กระบวนการคิด 
 5.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน(SBMLD) 
 6.โครงการสานฝันสู่วันสำเร็จ 
 7.โครงการเปิดบ้านสาธิต 
 8.โครงการนิเทศการสอน 
 9.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบ PLC 
 10.โครงการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 11.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
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 12.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 13.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
 14.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
 15.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 16.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 17.โครงการหนูน้อยค่ายคุณธรรม 
 18.โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 19.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach 
 20.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 21.โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 22.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยใช้กระบวนการ  
                ทางลูกเสือ(ลูกเสือตัวน้อย)     
 23.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 24.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่กระบวนการคิด 
 25.โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
 27.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 28โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 29.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 จุดเด่น  

 โครงการท่ีพัฒนาเด็กได้ครบท้ัง ๔ ด้าน ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน ร่วมมือกันจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project 
Approach  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น  
 2. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
                   สำหรับเด็กอายุ 3 ปี -อายุ 6 ป ี(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 
 จุดเน้น   เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

 ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 วิธีการดำเนินการ 

๓๔ 
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 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (P) จัดใหม้ีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ น ครอบคลุมพัฒนาการ   ท้ัง ๔ ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ที 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ น  เน้นการจัด ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมท่ีเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ สนองความต้องการและความ แตกต่างของเด็ก เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โรงเรียน จัดทำหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ( D )ดังนี้  
  - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560   
  - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย  
                       กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
  - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  
  - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (C) จัดใหม้ีการประเมินการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยการ  
              - บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก  
  - สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  
  - สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน  
  - บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก  
  - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม  
  - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
  - บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
   - ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล  
  - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้  
  - แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก  
  - บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา (A) จัดใหม้ีการนำผลประเมินการไป
ปรับปรุงพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการ 
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
  - บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
  - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้  
  - แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก  
   

 ผลการดำเนินงาน 

❖ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ เด็กมีพัฒนาการสมวัย  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

๓๕ 
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❖ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก 
❖ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  ผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี

มาก 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  มีข้อมูล หลักฐานและเอกสารดังนี้ 
   - บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก  
  - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย  
                       กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
  - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  
  - สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  
  - สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน  
  - บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก  
  - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม  
  - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
  - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
  - บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
   - ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล  
  - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้  
   - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  
  - แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก  
  - บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 

 จุดเด่น 

 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคล่ือนไหวไป
ตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเล่ียงสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อโรคภัยและส่ิงเสพติด  มี
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ด้านสังคม
มีวินัย  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิตเพิ่มข้ึนโดยผสมผสานกับภาษาของครูชาวต่างประเทศ 
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ผลการประเมินของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
➢ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พนัธ์กิจ เป้าหมาย มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา/สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา/
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย  
 

➢ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ครูผู้สอนมีความชำนาญในการจัดประสบการณ์สำหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กับวัย บนสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

➢ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตามวัย มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อ
โรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใส
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก ด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต
รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
รักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย  

➢ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- 
 
 
 
 
 
 

➢ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 
 
 
 

➢ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ควรเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ มากยิ่งข้ึน 

 

 

ส่วนที่ ๓   

สรุปผล แนวทางการพัฒนา  

และความต้องการช่วยเหลือ 

๓๗ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

1. ประสานผู้ปกครองด้านสุขอนามัยของเด็ก  
2.  ให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองด้านสารเสพติด 
3. ควรจัดหาเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1.  ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น 
2.  ควรจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
3.  ควรให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู  
4.  ควรปรับปรุงส่ือด้าน ICT เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
5.  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และความปลอดภัยด้านร่างกายของเด็ก  
6.  ควรมีการประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัด ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
7.  ควรมีการสอนเสริมให้เด็กด้านทักษะภาษาไทยในช่ัวโมงว่าง เช่น ก่อนกลับบ้าน เป็นต้น  
8. ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับช้ัน  
  

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเครื่อง DLTV 
2. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงส่ือด้าน ICT  
3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๘ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔   

การปฏบิัตทิี่เป็นเลิศของสถานศึกษา  

 ๓๙ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

 
 

- คำสั งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- ภาพประกอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

- วิธีการเผยแพร่รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 

 ๔๐ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

     ภาพประกอบกิจกรรม 
  

 มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพของเด็ก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

๔๑ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

อบรมพัฒนาครู ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกิจกรรมของโรงเรียน 

     ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

นักเรียนท ากิจกรรมโครงงาน(Project Approach) นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน

นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน

นักเรียนร่วมกันติดป้ายประหยัดพลังงาน นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม

     ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 มาตรฐานที่ ๓    การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 
 
 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สาธิตร่วมพัฒนา ครั้งท่ี 2/๒๕๖5  เมื่อวันพุธ ท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖5  ได้พิจารณารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4  ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิต
ร่วมพัฒนา  ปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ครบถ้วน  ท้ัง 3 มาตรฐาน
ท่ีกำหนด  และบรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียนได้กำหนดไว้  จึงขอลงนามให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ตนเองฉบับนี้  และให้ดำเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ 
            (นายหัตถ ์ กตัญชลีกุล) 
                    ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                          โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 
           วันท่ี 11  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



  

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา  ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 ต่อสาธารณชน ดังนี้  

๑. เผยแพร่ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
๒. เผยแพร่ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
๓. เผยแพร่ในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
๔. เผยแพร่รายงานตามเฟซบุ๊กและกลุ่ม Line ต่างๆ  
๕. เผยแพร่สาธารณชนโดยการผ่านเพจของโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๔๕ 


