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โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
สํานักงานเขตบางเขน
สังกัด กรุงเทพมหานคร

ข

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุใหหนวยงาน
ต น สั งกัด และสถานศึกษาจั ด ให มีร ะบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว าการประกัน คุณภาพ
การศึกษาตองดําเนินอยางตอเนื่อง โดยจัดทําการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให
เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเสนอตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ระบุใหสถานศึกษา
แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ กษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และประเภทการศึ กษาที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจั ด ส งรายงานผลการประเมิน ตนเองให แ กห น ว ยงานต น สั งกัด หรื อหน ว ยงานที่กํากับ ดู แ ล
สถานศึกษาเปนประจําทุกป
เอกสารรายงานประจําปของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบดวยสวนสําคัญ คือ บทสรุปของผูบริหาร
สถานศึกษา สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สวนที่ 3 สรุปผล
การประเมินและแนวทางการพัฒนา และสวนที่ 4 ภาคผนวก
โรงเรี ย นขอขอบคุ ณ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานและผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา ที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ และหวังวา
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปถัดไป และเปน
ฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนเพื่อประโยชน ในการรองรั บ การประเมิน คุณภาพภายนอก จากสํ านั กงานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
มิถุนายน 2564
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บทสรุปของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรี ย นไทยนิ ย มสงเคราะห ตั้ ง อยู เ ลขที่ 48 ถนนพหลโยธิ น แขวงอนุ ส าวรี ย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีหองเรียนทั้งสิ้น 90
หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 2,723 คน เปนนักเรียนชาย 1,431 คน นักเรียนหญิง 1,292 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา 5 คน ขาราชการครู 130 คน ลูกจาง 23 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินการเปนดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ดังนี้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ยอดเยี่ยม
จุดเดน
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีโครงการและ
กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาอยางรอบดาน
และสมดุ ล มีการจั ด กิจ กรรมที่ห ลากหลายให เ ด็ กได ฝ กทักษะได ล งมือปฏิ บั ติ จ ริ งด วยตนเองและมีการจั ด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน 4 ฝาย ที่เกิดจากการมีสวน
รวมของผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารใชหลักการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) และเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ครูมีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาดานทักษะการคิด ควรจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิดใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
2. การเขาถึงเทคโนโลยีในการนํามาจัดการเรียนการสอน
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน
ที่ตั้งเลขที่ 48 หมู - ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
หมายเลขโทรศัพท: 02 5210427 หมายเลขโทรสาร: 02 5210198
Website: www.thainiyom.ac.th
Facebook: ไทยนิยมสงเคราะห
E-mail: thaiict@truemail.co.th และ thainiyomsongkroa@gmail.com
เปดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3
ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญพิเศษ
ปรัชญา การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คําขวัญ ความรูดี มีพลานามัย ใฝคุณธรรม
สีประจําโรงเรียน สีแสด / สีน้ําเงิน

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรี ย นไทยนิ ย มสงเคราะห ตั้ ง อยู เ ลขที่ 48 ถนนพหลโยธิ น แขวงอนุ ส าวรี ย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 13 ไร 2 งาน 51 ตารางวา ปจจุบันรถไฟฟาสายสีเขียวตัดผานใชพื้นที่ 101 ตาราง
วา คงเหลือพื้นที่ 13 ไร 1 งาน 50 ตารางวา กอตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 โดยความอนุเคราะหจาก
บริษัท ไทยนิยมพานิช จํากัด เปนผูใหทุนในการกอสราง เริ่มแรกสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปดทําการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4 ตอมาป พ.ศ.2512 ขยาย การสอนเพิ่มในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 – 7 และโอนเขาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 ปจจุบันเปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีอาคารเรียนทั้งหมด
8 อาคาร หองเรียนทั้งสิ้น 90 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 2,723 คน เปนนักเรียนชาย 1,431 คน เปน
นักเรียนหญิง 1,292 คน เฉลี่ยนักเรียนจํานวน 31 คนตอหองเรียน ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 4 คน ขาราชการครู 130 คน ลูกจางประจํา 14 คน ลูกจางชั่วคราว 9 คน
เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
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1.3 แผนที่โรงเรียน
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1.4 วิสัยทัศน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห มุงมั่นจัดการศึกษาใหผูเรียนสุขภาวะดี มีคุณธรรม นําความรู สืบสาน
ความเปนไทย ใสใจเทคโนโลยี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูความเปนสากล

1.5 พันธกิจ
1. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคใหกับผูเรียน
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานวิชาชีพ
4. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีใหทันสมัย
5. สงเสริมผูเรียนและบุคลากรใหมีสุขภาวะดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 เปาประสงค
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีคานิยมที่ดี มีความเปนไทย
2. นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และใชเทคโนโลยีทันสมัย
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถทางวิชาการอยางมืออาชีพ และมี
สุขภาวะดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.7 อัตลักษณ
สืบสานความเปนไทย ใสใจเทคโนโลยี สูความเปนสากล

1.8 เอกลักษณ
โรงเรียน IT (Information Technology)

1.9 อาคารสถานที่
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
อาคารเรียน 1-8
บานพักครู บานพักพนักงานสถานที่
เรือนพยาบาล
สนามเด็กเลน
สนามฟุตบอล
ลานอเนกประสงค
สระวายน้ํา
อื่นๆ

จํานวน
8
5
1
1
1
1
1
10
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1.10 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน/ชื่อแหลงเรียนรู
หองดนตรีสากล
หองวงโยธวาทิต
หองเรียนรวม
หองนาฏศิลป
หองดนตรีไทย
หองยิมนาสติก
ลานอเนกประสงคชั้น 6
หองหุนยนต
หองศิลปะ
หองคอมพิวเตอร
หองวิทยาศาสตร
หองงานตัดเย็บ
หองขนมอบ
แปลงเกษตร
หองพยาบาล
หองสมุดอาคาร 4
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
หองพละ
หองศูนยการเรียน
หองการงานอาชีพ
หองคณิตศาสตร
หองพระพุทธ
หองอาเซียน
หองเสริมสวย
สนามเด็กเลน
ธนาคารโรงเรียน
ลานอเนกประสงค
สนามฟุตบอล
สวนพฤกษศาสตร
สระวายน้ํา

สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป
180
120
135
200
200
200
130
200
200
200
200
120
200
200
200
200
200
130
120
200
200
200
87
120
180
180
200
200
200
130
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1.11 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน/ชื่อแผลงเรียนรู
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน
ตลาดยิ่งเจริญ
สวนสัตวซาฟารีเวิลด
คายเสือปา
คายลูกเสือหัตถวุฒิ

สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป
5
2
2
3
1
1

1.12 ภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล ผูใหความรู
พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ
พระปยะรัตน ปฏิภาณยุตโต
พระมหาสุรินทร สุรินฺทโร
พระพงษศักดิ์ ตนฺติปาโล
พระธีรเดช
สุทฺธจิตฺ
พระครูปลัดเวชพิสิฐ วราสโย
นางณฐพร อาขุรัตน
นางอังชัญ บัวลบ
นางสุนันทา พัดเกิด
นางสาวธัญทิพย รวิสถิตยฐากูร
นางนิยาภรณ
ปญญา

ใหความรูเรื่อง
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะประดิษฐ
ชางเสริมสวย และตัดผมชาย
การตัดเย็บเสื้อผา
เบเกอรี่
นวดแผนไทย

7

1.13 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
ลักษณะชุมชน
สภาพชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน ระยะทางไมเกิน 5 กิโลเมตรจะเปนชุมชนเมือง ประชากรอาศัยอยู
คอนขางหนาแนนฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรมีตั้งแตระดับคอนขางขาดแคลน ไปจนถึงระดับปานกลาง
นักเรียนมาจากครอบครัวที่แตกตางกันทั้งทางดานเศรษฐกิจและพื้นฐานความรูของผูปกครอง รอยละ 62.15
มีรายไดต่ํากวา 150,000 บาทตอป ครอบครัวสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 55.72 นักธุรกิจ คาขาย
รอยละ 21.29 รับราชการ รอยละ 7.57 พนักงานของรัฐ รอยละ 3.66 เกษตรกร รอยละ 0.97 ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ร อยละ 5.18 ไมได ป ระกอบอาชี พ ร อยละ 4.98 โรงเรี ย นได รั บ การสนั บ สนุ น เป น อย างดี จ าก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการมูลนิธิเมตตาเยาวชน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สมาคมผูปกครองและครู และชมรมศิษยเกา ในการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการตางๆ ไดแก กรมทหารขนสง กรมทหารราบ ที่ 11 สํานักงานเขต
บางเขน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร วั ด พระศรี มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร วั ด บางบั ว ได ใ ห การสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของโรงเรียนตลอดมา และโรงเรียนไดใหบริการดานอาคารสถานที่ ตลอดจนเขารวมกิจกรรม
ที่ชุมชนจัดอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนจึงเปนเครือขายที่เขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไดเปนอยางดี
อาชีพสวนใหญของผูปกครอง
รับจาง รอยละ 55.72 นักธุรกิจ คาขาย รอยละ 21.29 รับราชการ รอยละ 7.57 พนักงานของรัฐ
รอยละ 3.66 เกษตรกร รอยละ 0.97 ประกอบอาชีพอืน่ ๆ รอยละ 5.18 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 4.98
ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี
พุทธ 98% อิสลาม 1% คริสต 1%

1.14 ขอมูลผูบริหาร
1. นางจิราพร ภัททมุข
2. นายราชัน หาญเทพ
3. นางสาวสุทธิรัตน ฉัตรทิพา
4. นายเธียรสถิตต ธีรศักดิ์วรกูล
5. นางธนิภา โสถิระสินธร

ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
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1.15 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จํานวนบุคลากร
บุคลากร
ปการศึกษา 2563

ผูบริหาร ครูผูสอน ลูกจางประจํา
5

130

14

ลูกจาง เจาหนาที่
อื่น ๆ
ชั่วคราว ธุรการ
9
1
0

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษาสูงสุดของ ปริญญา
ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส.
บุคลากร
เอก
ปการศึกษา 2563
53
82
คิดเปนรอยละ
39.26
60.74
-

รวม
159

ปวช.

อื่นๆ

รวม

-

-

135
100

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1. คหกรรม/อาหารและโภชนาการ
2. ดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย
3. อุตสาหกรรมศิลป
4. ภาษาไทย
5. วิทยาศาสตรทั่วไป
6. ภาษาอังกฤษ
7. คณิตศาสตร
8. นาฏศิลปไทย/นาฏศิลปและการละคร
9. บรรณารักษ
10. ชีววิทยา
11. พลศึกษา/การกีฬา
12. สังคมศึกษา
13. การศึกษาพิเศษ
14. เทคโนโลยีการศึกษา
15. การศึกษาปฐมวัย
16. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
17. เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล
18. การประถมศึกษา
19. คอมพิวเตอร

จํานวน (คน)
5
1
1
17
10
14
11
4
6
4
8
5
4
3
9
2
1
11
8

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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สาขาวิชา
20. วิจิตรศิลป/ออกแบบศิลปะประยุกต/ศิลปศึกษา
21. ฟสิกส
22. รัฐศาสตร/รัฐศาสตรการปกครอง
23. เกษตร
รวม

จํานวน (คน)
2
1
2
1
130

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)
20
20
20
20
20
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1.16 ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2563 รวม 2,723 คน
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา/ระดับชั้น จํานวน
เฉลี่ยตอ จํานวน
ชาย หญิง รวม
หองเรียน
หอง หองเรียน
อนุบาล 1
6
83 71 154 26
6
อนุบาล 2
6
89 83 172 29
6
รวมระดับอนุบาล 12 172 154 326 28
12
ประถมศึกษาปที่ 1
9
160 154 314 35
9
ประถมศึกษาปที่ 2
9
145 142 287 32
9
ประถมศึกษาปที่ 3
9
146 126 272 31
9
ประถมศึกษาปที่ 4
9
162 145 307 35
9
ประถมศึกษาปที่ 5
9
163 135 298 34
9
ประถมศึกษาปที่ 6
9
150 158 308 35
9
รวมระดับประถมศึกษา 54 926 860 1786 34
54
มัธยมศึกษาปที่ 1
8
138 105 243 31
8
มัธยมศึกษาปที่ 2
8
125 123 248 31
8
มัธยมศึกษาปที่ 3
8
141 117 258 33
8
รวมระดับมัธยมศึกษา 24 404 345 749 32
24
รวมทั้งหมด 90 1,502 1,359 2,861 32
90

ปการศึกษา 2563
เฉลี่ยตอ
หอง
143 24
149 25
292 25
278 31
305 34
287 32
263 30
307 35
306 34
1746 33
251 32
212 27
222 28
685 29
2,723 31

ชาย หญิง รวม
71
83
154
147
150
145
136
156
163
897
138
129
113
380
1,431

72
66
138
131
155
142
127
151
143
849
113
83
109
305
1,292

1.17 งบประมาณของสถานศึกษา
งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
15,725,104.00
10,157,862.00
25,882,966.00
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1.18 ขอมูลโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
ตารางกําหนดเวลาเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 2
ภาคเรียนที่
1
2
รวม

เวลาเรียน (วัน)
100
100
200

หมายเหตุ
ไมนอยกวา 90 วัน
ไมนอยกวา 90 วัน
ไมนอยกวา 180 วัน

กิจกรรมชั้นปฐมวัย
กิจกรรม
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมสรางสรรค
3. กิจกรรมเสรี
4. กิจกรรมกลางแจง
5. กิจกรรมเสริมประสบการณ
6. เกมการศึกษา
7. ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
- ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ํา
- ลางมือ ลางเทา
- รับประทานอาหารกลางวัน/แปรงฟน
- นอนพักผอน
- เก็บที่นอน ลางหนา ทาแปง
รวม

เวลาเรียน (นาที/วัน)
20
30
30
30
30
20
15
15
60
90
20
6 ชั่วโมง / วัน
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ตารางกิจกรรมประจําวันชั้นปฐมวัยปที่ 1 – 2
เวลา

กิจกรรม

07.30 - 07.50
07.50 – 08.30

รับเด็ก
กิจกรรมหนาเสาธง

08.30 - 09.00
09.00 - 09.20
09.20 - 09.50
09.50 - 10.20
10.20 - 10.50
10.50 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 12.40
12.40 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 14.50
14.50 – 15.00

ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ํา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ
กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเลนตามมุม(เสรี)
กิจกรรมกลางแจง
ลางมือ ลางเทา
รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟน
นอนพักผอน
เก็บที่นอน ลางหนา ทาแปง
เกมการศึกษา
ดื่มนม / เตรียมตัวกลับบาน

**หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของเหตุการณและ
กิจกรรมที่จัดขึ้น
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โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ปการศึกษา 2563 ไดบูรณาการ
กิจกรรมโตไปไมโกง กิจกรรมทดลองบานวิทยาศาสตรนอย และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี้
ชวงอายุ

อายุ 4-6 ปี
ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู - ดานรางกาย
- ดานอารมณ และจิตใจ
- ดานสังคม
- ดานสติปญญา

สาระที่ควรเรียนรู
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
- รูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตา
-รูจักอวัยวะตางๆ วิธีการดูแลรักษารางกาย ใหสะอาด
และมีสุขอนามัยที่ดี
- รูจักการรับประทานอาหารที่เปนประโยชน
- รูจักการรักษาความปลอดภัยของตนเองรวมทั้งการ
ปฏิบัติตอผูอ ื่นอยางปลอดภัย
- การรูจักประวัติความเปนมาของตนเองและ
ครอบครัว
- การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว และ
โรงเรียน
- การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
- รูจักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
- การกํากับตนเอง การเลน และทําสิ่งตางๆ ดวย
ตนเองตามลําพัง หรือกับผูอื่น
- การตระหนักรูเ กี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
- การสะทอนการรับรูอารมณ และความรูสึก ของ
ตนเองและผูอื่น
- การแสดงออกทางอารมณและความรูส ึก
อยางเหมาะสม
- การแสดงมารยาททีด่ ี การมีคุณธรรม จริยธรรม
(โตไปไมโกง)
- แสง สี และการมองเห็น (บานนักวิทยาศาสตรนอย)
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ชวงอายุ

ประสบการณสําคัญ

สาระการเรียนรู - ดานรางกาย
- ดานอารมณ และจิตใจ
- ดานสังคม
- ดานสติปญญา

อายุ 4-6 ปี
สาระที่ควรเรียนรู
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก
- รู จัก รั บรู เรื่ องราวเกี่ย วกับ ครอบครั ว สถานศึกษา
ชุมชน และบุคคลตางๆ ทีเ่ ด็กตองเกี่ยวของหรือใกลชิด
- มีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน
- รูจัก รับรู เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ วันสําคัญ
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหลงวัฒนธรรมในชุมชน
- รูจัก รับรูสัญลักษณสําคัญของชาติไทย และการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย
- รูจัก รับรูแหลงเรียนรูจากภูมิปญญา ทองถิ่นอื่นๆ

3. ธรรมชาติรอบตัว
- รูจักและเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ สวนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง และ ความสัมพันธของมนุษย สัตว พืช
- รูจักและเรียนรูเกี่ยวกับดิน น้ํา ทองฟา สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติ แรง และพลัง ในชีวิตประจําวันที่แวดลอมเด็ก
- รูจักการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรักษาสาธารณสมบัติ
- พืช น้ํา อากาศ (บานนักวิทยาศาสตรนอย)
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ชวงอายุ
สาระการเรียนรู

ระยะเวลาเรียน

ประสบการณสําคัญ
- ดานรางกาย
- ดานอารมณ และจิตใจ
- ดานสังคม
- ดานสติปญญา

อายุ 4-6 ปี
สาระที่ควรเรียนรู
4. สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
- เรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย
ในชีวิตประจําวัน
- รูจักความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชหนังสือ และ
ตัวหนังสือ
- รูจัก และรับรูชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปราง
รูปทรง ปริมาตร น้ําหนัก จํานวน สวนประกอบ
- รูจัก และรับรูการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ รอบตัว ประโยชน การใชงาน
- การเลือกใชสิ่งของเครื่องใช
- เวลา เงิน
- รูจักยานพาหนะ การคมนาคม
- เทคโนโลยีและการสื่อสารตางๆ ที่ใชอยูใน
ชีวิตประจําวัน อยางประหยัด ปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดลอม
- แมเหล็ก ไฟฟา คณิตศาสตร
(บานนักวิทยาศาสตรนอย )
- คารบอนไดออกไซด อากาศ
(บานนักวิทยาศาสตรนอย )

2 ปีการศึกษา (ระดับชั้นละ 1 ปีการศึกษา)
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1.19 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย
พัฒนาการดาน

จํานวนที่ประเมิน

จํานวนของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

อนุบาล 1
1. รางกาย
138
118
20
2. สติปญญา
138
109
22
3. อารมณ จิตใจ
138
122
16
4. สังคม
138
122
13
มีความพรอมในการเรียนระดับอนุบาล 2 จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 100.00
อนุบาล 2
1. รางกาย
146
140
6
2. สติปญญา
146
114
27
3. อารมณ จิตใจ
146
128
18
4. สังคม
146
132
14
มีความพรอมในการเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 100.00

0
7
0
3

0
5
0
0

17
1.20 ผลงานดีเดน
สถานศึกษา
ลําดับ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบรางวัล
1 ระดับกรุงเทพมหานคร/โลเกียรติ กรุงเทพมหานคร
คุณ เปนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกวิชาตอเนื่อง 3 ป
ปการศึกษา 2560-2562
2 รางวัลชมเชย ในโครงการประกวด สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย
โรงเรียนรักษโลก เรียนรูเพื่อโลกสี
เขียวยั่งยืน ป 2563

ผลงานระดับ
จังหวัด

ประเทศ

ผูบริหาร
ลําดับ
ชื่อผูบริหาร
1 นางจิราพร ภัททมุข

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
ระดับเขต/แมดีเดนแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ราชภัฏพระนคร

18
ครู
ลําดับ
ชื่อครู
1 นายสัตยากร รัตนวิวัลย

2

นางอักษิกา จันดากุล

3

นางสาวณัฐจีรา เสนา

4

นางพรรณพิมล บุญสนิท

5

นางสาวแกวตา ใจซื่อกุล

6

นางสาวชลรจ สําราญสุข

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
ระดับกรุงเทพมหานคร/ครูดีเดน สํานักการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร
ภาษาตางประเทศ ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับกรุงเทพมหานคร/ครูดีเดน สํานักการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับกรุงเทพมหานคร/ครูดีเดน สํานักการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กรุงเทพมหานคร
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับเขต/ครูดีเดน
สํานักงานเขตบางเขน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
เครือขายโรงเรียนที่ 19
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับเขต/ครูดีเดน
สํานักงานเขตบางเขน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ เครือขาย
โรงเรียนที่ 19
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับเขต/ครูดีเดน
สํานักงานเขตบางเขน
กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ เครือขายโรงเรียนที่ 19
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

19
นักเรียน
ลําดับ
ชื่อนักเรียน
1 เด็กชายปวิช โชคนําบุญมา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
ประกวดวาดภาพระบายสี
เครือขายโรงเรียนที่ 19
ระดับปฐมวัย ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2

เด็กหญิงจิราพร สีมุก

ประกวดเตนCover ประกอบ
เพลงสูตรคูณของเธอ
ระดับปฐมวัย ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เครือขายโรงเรียนที่ 19

3

เด็กหญิงณัฐสร จําเริญ
เด็กหญิงสุทธิดา สินจรูญศักดิ์
เด็กชายปริญญ ศรีเพ็ญ
เด็กหญิงพลอยวารินทร
จันสถาพร
เด็กหญิงปวีณิชา จันทะงาม
เด็กหญิงไอรดาภรณ อบเชย

นักเรียนทุนสงเสริมการศึกษา สํานักงานเขตบางเขน
นักเรียน ที่เรียนดี ประจําป
การศึกษา 2563 สํานักงานเขต
บางเขน ทุนประเภท ก ชั้น ป.2

4

เด็กหญิงญาณิศา หนูวรรณะ
เด็กหญิงปพิชญา แกวเก็บคํา
เด็กชายศิวัฒน ปนทอง
เด็กหญิงทัศศิกา อภัยนอก
เด็กชายธันวา นิ่มเนียร
เด็กชายศุภกร ชาวนา

ระดับประเทศ/รางวัลชมเชย บริษัท ชับบ ไลฟ แอสชัวรันซ
การประกวดโครงการรณรงค จํากัด
ลดการใชพลาสติกในโรงเรียน
“Say Yes to Less Plastic”

5

เด็กหญิงพิชชาภา กิจชมภู

ระดับประเทศ/ไดรับการ
คัดเลือกเปนเด็กและเยาวชน
ดีเดน คณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2564

กระทรวงศึกษาธิการ

20
ลําดับ
ชื่อนักเรียน
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
6 เด็กชายตุลากานต ตันติเวชรักษ ระดับประเทศ/ไดรับเกียรติบัตร มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา
เด็กชายปริญญ ศรีเพ็ญ
ผานเกณฑการประเมินและ
เด็กชายปองภพ ยอดล้ํา
พัฒนาสูความเปนเลิศทาง
เด็กหญิงพลอยวารินทร
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
จันสถาพร
(TEDET) มีคะแนนรอยละ 50
เด็กชายภาสพิชญ คุมกลางดอน ขึ้นไป
เด็กชายปยากร ยอดล้ํา
เด็กชายอรรถรินทร จวรรณตุม
เด็กชายศศิพงษ นิรัติศัยนฤนาถ
เด็กหญิงพิชชาภา กิจชมภู
เด็กชายกมลภพ ยอดล้ํา
7

เด็กหญิงสุภัสสรา พูลสาริกิจ

ระดับเครือขาย/รางวัลรอง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บรรยายธรรม ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย
โครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

8

เด็กหญิงวริศรา สุนทรกิติ

9

เด็กชายศรัณย สีมา

ระดับเครือขาย/รางวัลรอง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บรรยายธรรม ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย
โครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ระดับเครือขาย/รางวัลรอง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โครงการบูรณาการ
พันธกิจเพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น

21
ลําดับ
ชื่อนักเรียน
10 เด็กหญิงขวัญฤดี วิเทศพงษ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
ระดับเครือขาย/รางวัลชนะเลิศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การประกวดบรรยายธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

11

เด็กหญิงเนตรา เนตรสุกใส
เด็กหญิงพิมพธาดา มวงรุง
เด็กหญิงภัทรวดี ศุภผล
เด็กชายยศพนธ อักษรพิทักษ

ระดับประเทศ/ผลการสอบ
O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

12

เด็กชายกมลภพ ยอดล้ํา

ระดับประเทศ/ผลการสอบ
O-NET วิชาคณิตศาสตร ได
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปการศึกษา 2563

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน)

22
1.21 การปฏิบัติที่เปนเลิศ/การดําเนินการที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีได (Best Practices)
ชื่อเรื่อง โครงการบานวิทยาศาสตรนอย
กระบวนการทํางาน
1. เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
4. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการและจัดทําเกียรติบัตร
5. จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู จ ากสื่ อการเรี ย นรู “กล องนั ก วิ ทยาศาสตร น อย” อย างน อยสั ป ดาห ล ะ
1 กิจกรรมหรือปการศึกษาละ 20 กิจกรรม 2 โครงงาน โดยบูรณาการกับแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ระดับอนุบาล
กิจกรรมที่ 1 การทดลอง เรื่อง กักน้ําไวได
กิจกรรมที่ 2 การทดลอง เรื่อง สถานีเติมลม
กิจกรรมที่ 3 การทดลอง เรื่อง หมุดลอยน้ํา
กิจกรรมที่ 4 การทดลอง เรื่อง แมเหล็กสามารถดูดสิ่งอื่นๆ ได
กิจกรรมที่ 5 การทดลอง เรื่อง ปมขวดและลิฟตเทียน
กิจกรรมที่ 6 การทดลอง เรื่อง งูเตนระบําและจรวดถุงชา
กิจกรรมที่ 7 การทดลอง เรื่อง ลูกโปงพองโตและขวดบุบเองได
กิจกรรมที่ 8 การทดลอง เรื่อง สนุกกับฟองสบู
กิจกรรมที่ 9 การทดลอง เรื่อง ไหลแรงหรือคอย
กิจกรรมที่ 10 การทดลอง เรื่อง การละลายของน้ําตาล
กิจกรรมที่ 11 การทดลอง เรื่อง ความลับของสีดํา
กิจกรรมที่ 12 การทดลอง เรื่อง ระฆังดําน้ําจากขวดและเครื่องเปาฟองสบู
กิจกรรมที่ 13 การทดลอง เรื่อง รูจักอากาศดวยประสาทสัมผัส
กิจกรรมที่ 14 การทดลอง เรื่อง ลมออนๆพัดผานหอง
กิจกรรมที่ 15 การทดลอง เรื่อง เรือสะเทินน้ําสะเทินบกและจรวด
กิจกรรมที่ 16 การทดลอง เรื่อง น้ําลนน้ําทวม
กิจกรรมที่ 17 การทดลอง เรื่อง การกักเก็บน้ํา
กิจกรรมที่ 18 การทดลอง เรื่อง น้ําเกาะยึดเหมือนกาว
กิจกรรมที่ 19 การทดลอง เรื่อง 1 วันในสระวายน้ํา
กิจกรรมที่ 20 การทดลอง เรื่อง การกรองน้ํา
โครงงานระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 เรื่องขาวสมุนไพรสามสี
โครงงานระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 เรื่องลมจา มาจากไหน
6. จัดนิทรรศการบานนักวิทยาศาสตรนอยในโรงเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 วัน
7. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูพรอมภาพประกอบตามแบบที่กําหนด
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
9. จั ด ทําบั นทึกผลการทดลองวิ ทยาศาสตรและโครงการงานวิทยาศาสตร สงสํ านั กการศึกษา
เพื่อประเมินผลขอรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”
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ผลจากการปฏิบัติ
1. ครูผูสอนอนุบาลสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีครูวิทยาศาสตร
ทีผ่ านการอบรมตามโครงการเปนที่ปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. โรงเรียนผานเกณฑการประเมินและไดรับตราพระราชทานรอบที่ 3 “บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย”
ตัวอยางภาพการจัดกิจกรรม
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง
2.1. แผนการดําเนินการและกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมในแตละดาน ไดแก
ดานรางกาย โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กใหมีพัฒนาการทางดานรางกายใหเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ โครงการอาหารเชา
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน การชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง การตรวจสุขภาพผูเรียนจาก
เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 24 การแปรงฟนหลังอาหาร การลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร
กิจกรรมสุขภาพอนามัยของตนเอง กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมกายบริหารหนาเสาธง กิจกรรมกลางแจง
และมีการประเมินดานรางกาย ตลอดจนการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
ดานอารมณ – จิตใจ โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นโดย
ผานกิจกรรมอยางหลากหลาย สรางความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย แบงปน โดยการ
จัดมุมประสบการณตางๆ ภายในหองเรียน เพื่อใหเด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือกเลนตามความสนใจของตนเอง
ดานสังคม โรงเรียนจัดใหเด็กชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม จากการฝกใหเด็กมีความ
รับผิดชอบปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน เปลี่ยนชุดนอนเอง เก็บรองเทา แปรงสีฟน แกวน้ําของ
ตนเองตามสัญลักษณชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง รูจักการประหยัดพอเพียง
มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เชน การไหว
การยิ้ม การทักทาย และมีสัมมาคาราวะกับผูใหญ ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
ดานสติปญญา โรงเรียนจัดใหเด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดดี มีความสนใจใฝรู มีความคิดรวบยอด
และแกปญหาได รูจักสังเกต เปรียบเทียบ ผานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย
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2.2. ผลการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จ
ดานรางกาย เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได เด็กระดับปฐมวัย จํานวน 284 คน มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ จํานวน 258 คน มีน้ําหนักสวนสูง
เกินเกณฑจํานวน 16 คน มีน้ําหนักสวนสูงต่ํากวาเกณฑ จํานวน 26 คน โครงการอาหารเชาอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน การชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง การตรวจสุขภาพผูเรียนจากเจาหนาที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข 24 เปนโครงการที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย สงผลใหเด็ก รอยละ 90.84 สุขภาพรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
ดานอารมณ – จิตใจ คุณภาพเด็กดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได โรงเรียนได
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กๆ ไดสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู จากกิจกรรมปลูกฝงลูกรักใหเปนนักอาน
มีวิ นั ย แบ งป น โดยการจั ด มุมประสบการณต างๆ ภายในห องเรีย น ทําให เ ด็กปฐมวัย โรงเรี ย นไทยนิ ย มสงเคราะห รอยละ 95.77 มีพัฒนาการทางดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม
ตามวัย
ดานสังคม คุณภาพเด็กดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียน
ไทยนิย มสงเคราะหทุกคนช วยเหลือตนเองในการทํากิจ วัต รประจํ าวั น มีวิ นั ยในตนเอง รู จักการประหยั ด
พอเพี ย ง มี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มทั้ งในและนอกห อ งเรี ย น มี มารยาททางวั ฒ นธรรมไทย
เชน การไหว การยิ้ม การทักทาย และมีสัมมาคาราวะกับผูใหญ ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวาง
บุคคล เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย สงผลใหนักเรียนระดับปฐมวัย รอยละ 96.47
มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดอยางเหมาะสม
ดานสติปญญา คุณภาพเด็กดานสติปญญา เด็กสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู
ได เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรื อ สงสั ย และพยายามค น หาคํ า ตอบ อ า นนิ ท านและเล า เรื่ อ งที่ ต นเองอ า นได เ หมาะสมกั บ วั ย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องงายๆ ได จากโครงการสงเสริม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการเรียนรูสูโลกกวาง การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย
สงผลใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห รอยละ 88.73 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม
2.3. แหลงขอมูล หลักฐานอางอิง
- บันทึกน้ําหนักสวนสูง/ภาวะโภชนาการ
- บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
- โครงการเรียนรูสูโลกกวาง
- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
- โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการกาวแรกของหนูสูความสําเร็จ
- โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
- โครงการกิจการนักเรียน
- โครงการประเมินความเสี่ยงในสถานศึกษา
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-

โครงการมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการสวัสดิการอาหาร
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการสหกรณนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด

3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
3.1. จุดเดน
โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่นําไปสู การปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีโครงการและ
กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาอยางรอบดาน
และสมดุล มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กไดฝกทักษะ ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และมีการจัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และการพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3.2. จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาดานทักษะการคิด ควรจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิดใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น (ขอเสนอแนะ)
จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง
2.1. แผนการดําเนินการและกระบวนการพัฒนา
กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การบรรลุ ต ามเป า หมายของสถานศึ ก ษากํ า หนด โรงเรี ย นมี
กระบวนการในการบริ หารจั ด การที่เป น ระบบ สอดคลองกับ แนวทางการปฏิ รู ปการจัด การเรี ยนรู โดยใช
หลักการบริหารโรงเรียนเปนฐานดวยระบบของ School Based Management และหลักการของวงจร
คุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการบริหารและการจัดการ ดังนี้
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
2.2. ผลการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จ
ผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ที่เปนระบบ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
2.3. แหลงขอมูล หลักฐานอางอิง
- โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการกิจการนักเรียน
- โครงการประกันคุณภาพ
- โครงการประชาสัมพันธและสารสนเทศ
- โครงการประสานความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน
- โครงการประเมินความเสี่ยงในสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
- โครงการมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
- โครงการสหกรณนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ และเสริมสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากร
- โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
- โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
- โครงการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
- โครงการกาวแรกของหนูสูความสําเร็จ
- แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงาน
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจําป
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3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
3.1. จุดเดน
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน 4 ฝาย ที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารใชหลักการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) และเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ครูมีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3.2. จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น (ขอเสนอแนะ)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครูและบุคลากรสามารถเขาถึงไดงายขึ้น
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง
2.1. แผนการดําเนินการและกระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ประสบการณ ที่ เ น น เด็ ก เป น สํ า คั ญ โดยมี ก ารจั ด ประสบการณ ต ามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. ครูไดดําเนินการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคลศึกษาขอมูลพื้นฐานของเด็กพอ แม และผูปกครอง ซึ่ง
จะทําใหครูรูจักขอมูลพื้นฐานเด็กในระดับหองเรียน และรวบรวมขอมูลในระดับปฐมวัยของโรงเรียน เพื่อจัด
กลุ มพัฒ นาการเด็ กเป น กลุ มดี ปานกลาง ควรส งเสริ ม เพื่อนํ าไปใช ในการวางแผนการจั ด ประสบการณ
การเรียนรู ใหสอดคลองกับความแตกตางของเด็กแตละบุคคล
2. มีการจัดทําแผนประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวั ย ป การศึกษา 2563 ตามหลั กสู ต รการศึกษาปฐมวั ย พุทธศักราช 2560 โดยมีการจั ด
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคมและสติปญญา
ไมมุงเน น พัฒ นาการด านใดด านหนึ่ งเพีย งด านเดี ยว โดยครูร ว มกัน วิ เ คราะหห ลั กสู ต รสถานศึกษาปฐมวั ย
ใหตรงกับความสัมพันธของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิเคราะหสาระ
การเรียนรูรายป กําหนดสาระการเรียนรูเปน 2 สวน คือ การจัดประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู
นํามากําหนดหนวยการจัดประสบการณ จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ จัดประสบการณ
โดยบูรณาการเนื้อหาสาระเขาดวยกันเปนการเตรียมความพรอมจัดประสบการณใหเด็กเกิดการเรียนรูควบคูไป
กับการทํากิจกรรมผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 อีกทั้งเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยผานการเลน การสํารวจดวย
การสังเกต การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส การสืบคน การทดลอง ที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ดาน
รางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา
3. ครู จั ด ประสบการณ ที่เ ชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณเ ดิ ม โดยครู จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ ที่
ใกลเ คียงกับกิจวัต รประจําวันของเด็ก เชน การจัดประสบการณห นวยการเรียนรูเรื่ องราวเกี่ยวกับตั วเด็ ก
เด็ ก สามารถบอกสมาชิ ก ในบ า นประกอบด ว ย พ อ แม พี่ น อง ปู ย า ตา ยาย ในครอบครั ว ที่เ ด็ ก คุน เคย
บอกหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว เปนตน
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4. ให เ ด็ ก มี โ อกาสเลื อ กทํ า กิ จ กรรมอย า งอิ ส ระ ตามความต อ งการ ความสนใจ ความสามารถ
ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กได
เลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง โดยครูจัดมุมประสบการณในหองเรียน เชน
มุมหนังสือ มุมศิลปะ เปนตน เด็กสามารถเขามุมประสบการณไดตามความสนใจและมีการสลับหมุนเวียนกัน
เขา แต ล ะมุมประสบการณที่ ต นสนใจ และมี แหล งเรี ย นรู น อกห อ งเรี ย นที่ห ลากหลาย เช น แปลงเกษตร
หองสมุด สหกรณรานคาของโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เปนตน
5. ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย โดยครูจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
จัดวัสดุอุปกรณเครื่องใชและของเลนใหเปนหมวดหมู อยางเปนระบบ มีระเบียบ สะดวกตอการใชงาน และมี
การสํารวจประตู หนาตาง ระบบไฟฟา ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยพรอมใชงานเสมอ
6. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
ไมใชแบบทดสอบ ครูประเมินเด็ กจากการสังเกต สอบถาม และมีการสนทนาซักถามกอนการทํากิจกรรม
ระหวางการทํากิจกรรม และหลังการทํากิจกรรมตางๆ
2.2. ผลการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จ
ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
2.3. แหลงขอมูล หลักฐานอางอิง
- โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
- โครงการกิจการนักเรียน
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
- โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
- โครงการสงเสริมศักยภาพกลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
- โครงการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจําป
3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
3.1. จุดเดน
โรงเรียนมีครูที่มีคุณวุฒิที่ตรงตามวิชาเอก มีความรู ความสามารถในการจัดประสบการณที่สอดคลอง
กับหลักสูตรและสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณที่
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กวัดและประเมินพัฒนาการในแตละดานดวยวิธีการที่หลากหลายอยาง
เหมาะสม และมีการรายงานอยางเปนระบบ มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนทําใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง และมีการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กสามารถ
สรางองคความรูไดดวยตนเอง สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาทุกดานอยางสมดุลเต็มตามศักยภาพ
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3.2. จุดที่ควรพัฒนา
สงเสริมใหมีการจัดประสบการณแกเด็ก เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ใหมีความหลากหลาย
และนาสนใจมากขึ้น
3.3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น (ขอเสนอแนะ)
สงเสริมใหมีการจัดประสบการณแกเด็ก เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ใหมีความหลากหลาย
และนาสนใจ
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ปการศึกษา 2563
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1. มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1.2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
2.6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2. สรางโอกาสใหเด็กไดประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ
สรุปผลการประเมิน
ดานคุณภาพของเด็ก
โรงเรียนดําเนินการในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมในแตละดานดังนี้
ดานรางกาย โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กใหมีพัฒนาการทางดานรางกายใหเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ โครงการอาหารเชา
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน การชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง การตรวจสุขภาพผูเรียนจาก
เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 24 การแปรงฟนหลังอาหาร การลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร
กิจกรรมสุขภาพอนามัยของตนเอง กิจกรรมการแขงขันกีฬา กิจกรรมกายบริหารหนาเสาธง กิจกรรมกลางแจง
และมีการประเมินดานรางกาย ตลอดจนการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
ดานอารมณ – จิตใจ โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่นโดย
ผานกิจกรรมอยางหลากหลาย มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย แบงปน โดยการจัดมุม
ประสบการณตางๆ ภายในหองเรียน เพื่อใหเด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือกเลนตามความสนใจของตนเอง
ดานสังคม โรงเรียนจัดใหเด็กชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม จากการฝกใหเด็กมีความ
รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ กิจ วั ต รประจํ าวั น ด ว ยตนเอง เช น เปลี่ ย นชุ ด นอนเอง เก็บ รองเท า แปรงสี ฟน แกว น้ํ า
ของตนเองตามสัญลักษณช วยเหลือตนเองในการทํากิจวั ตรประจําวั น มีวินั ยในตนเอง รูจั กการประหยั ด
พอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เชน
การไหว การยิ้ม การทักทาย และมีสัมมาคาราวะกับผูใหญ ยอมรับและเคารพความแตกตางระหวางบุคคล
เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
ดานสติปญญา โรงเรียนจัดใหเด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดดี มีความสนใจใฝรู มีความคิดรวบยอด
และแกปญหาได รูจักสังเกต เปรียบเทียบ ผานโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ทําใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สามารถ
ดูแล ความปลอดภัยของตนเองได มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ
ไดอยางเหมาะสม มีพัฒนาการดานสังคม รูจักชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการ
ดานสติ ปญญา มีความสามารถในการสื่ อสาร มีทักษะการคิดพื้น ฐานและสามารถแสวงหาความรูไดอยาง
เหมาะสมตามวัย
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่เปนระบบ สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู โดยใชหลักการบริหารโรงเรียนเปนฐานดวยระบบของ School Based Management และหลักการ
ของวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการดําเนินการบริหารและการจัดการดังนี้
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยการวางแผน
ประชุมการปฏิบัติงานดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
นโยบาย โดยคณะผูบริหารและคณะกรรมการไดรวมกันวางแผนดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห
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สรางความเขาใจเอกสารและหลักสูตร กําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้และสภาพที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด วิเคราะห
บริบทสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในสถานศึกษา จัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ตอบสนอง
ตอความตองการและคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็กครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ซึ่งครูไดเลือก
นวัตกรรมรูปแบบการสอนที่หลากหลายมาใชในการพัฒนาเด็ก
2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ จัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณการเรียนรู โดยครูที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จํานวน 12 คน
และมีครู พี่เลี้ ยงที่ผ านการอบรมทางด านการดู แลเด็ กปฐมวั ยจํ านวน 12 คน โดยมีการจั ดห องเรี ยนให มีเด็ ก
20 – 25 คน รวมทั้งหมด 12 หองเรียน
3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โรงเรียนใหความสําคัญตอการพัฒนาครู
และบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ จึงไดจัดสงครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอยางต อเนื่อง ทั้งในการอบรมที่จั ดโดยสํ านั กการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน วยงาน
ภายนอก เมื่อไปอบรมกลับมาแลวกําหนดใหมีการจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารนํามาขยายผลในโรงเรียน
และจัดใหมีกิจกรรมการนิเทศการสอน ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรู ความสามารถ
ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจั ดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความ
ปลอดภั ยของผู เรีย น สงเสริมใหเ กิดการเรีย นรู ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ ม โดยเน นผูเ รีย นเป นสํ าคัญ
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน บูรณาการจัดประสบการณผาน 6 กิจกรรมหลัก และการจัดประสบการณที่
หลากหลาย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดทําโครงการสงเสริม
ตามการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจําป
4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนมีการวางแผนการ
พัฒนา จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหสะอาดรมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศทาง
วิชาการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย อากาศถายเท มีปายนิเทศที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนให
ครูมีการจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูของเด็กอยางเพียงพอ สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและรายกลุม
มีแหลงการเรียนรูตางๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน
5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ โรงเรียนมี
การดําเนินการในการจัดหาและพัฒนา สนับสนุนสงเสริมใหมีการใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเนต
และเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศใหมๆ ในการสืบคนและการสื่อสารสงผานขอมูลความรู โดยมีการตั้ง
กลุมไลนของสมาชิกในสายชั้น ในโรงเรียน มีการใชเฟสบุค เพื่อสื่อสารสงผานขอมูลตางๆ ทั้งในดานความรู
ทั่วไป การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนไปยังผูปกครองและชุมชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวก
และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ ในการติดตั้งโทรทัศน และเครื่องเลนดีวีดี
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โรงเรียนมีการจัดโครงสราง
การบริหารงานในสถานศึกษาตามขอบขายการบริหารงานแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
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กําหนดปฏิทินปฏิบั ติ งาน มีการนําเทคโนโลยีคอมพิว เตอรมาใชในการบริห ารจัด การ โรงเรี ยนได สงเสริ ม
สนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก กํากับติดตามและใหการนิเทศ เพื่อใหบุคลากรทุกฝายสามารถดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานตามแผนที่วางไว ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใชยุทธศาสตร หลักการ
และเทคนิคการบริหารรูปแบบตางๆ เชน การทํางานเปนทีม เทคนิคการบริหารแบบกระจายอํานาจแบบมีสวน
รวมและความรับผิดชอบ กําหนดใหครูผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการ กิจกรรมตางๆ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป
ผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการที่เปนระบบ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนงาน 4 ฝาย ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูบริหาร
คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารใชหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(SBM) และเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ครูมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จากการที่โรงเรียนไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยทํากิจกรรม
ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมตางๆ ไดจริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับ ผูที่มีความจําเปน และตองการความช วยเหลือเป นพิเ ศษ ผูเรี ยนไดรับ การ
ฝกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และให ขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสงผลใหโรงเรียนจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูโดยใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู บันทึกผลการเรียนรูและนําขอมูลมาพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ จะตองพัฒนาทักษะ
ที่จําเปน เชน การสังเกต การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู การสรุป การประยุกตใช การมองเห็น
อะไรใหมๆ การตั้งคําถาม การแกปญหา การคิดตอเนื่อง การประเมิน การประเมินเหตุการณ การมองเห็น
ประโยชน ฯลฯ ควบคูกันไปดวย โดยจัดประสบการณตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ที่ใหเด็กสราง
ความรูดวยตนเองจากการลงมือกระทํา เด็กมีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว ไดจัดกระทํากับขอมูลหรือ
ประสบการณตางๆ และสรางความหมาย ใหกับสิ่งนั้นดวยตนเองผานการปฏิบัติจริง ประสบการณการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาที่มีการจัดประสบการณแบบบูรณาการ
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ความตองการและการชวยเหลือ
1. จัดหางบประมาณจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํามาจัดสภาพแวดลอม
จัดโครงการหรือกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณในดานการพัฒนาอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัย และเพื่อจัดประสบการณการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
2. การพัฒนาครูผูสอนในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่สอดคลองกับ “หองเรียนยุค 4.0”
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ภาคผนวก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ปการศึกษา 2563
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
สรุปภาพรวมของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1. มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได
1.2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1.3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
2.2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
2.4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ
2.5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ
2.6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2. สรางโอกาสใหเด็กไดประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
รอยละ 90.84
รอยละ 95.77
รอยละ 96.47
รอยละ 88.73
ยอดเยี่ยม
รอยละ 95.83
รอยละ 100
รอยละ 95.83
รอยละ 91.67
รอยละ 83.33
รอยละ 91.67
ยอดเยี่ยม
รอยละ 92.59
รอยละ 95.06
รอยละ 88.88
รอยละ 95.06
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ตัวอยางภาพประกอบมาตรฐานการศึกษา
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ตัวอยางภาพประกอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
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ตัวอยางภาพประกอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

