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ค าน า 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

                             หน้า 
 

ค าน า                ก 
สารบัญ                ข   

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร            1 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา          1 
 ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง         1 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง           3 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา          3  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         4 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา          15 

ภาคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

              โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  รหัส 30100085  ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 20 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 044-311-202 , 044-313-
244 โทรสาร 044-315-873  e-mail school.rvs@gmail.com website www.vs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 
15 พฤษภาคม 2504 เปิดสอนระดับชั้น อภิบาล-อนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนนักเรียน 3,410 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 241 คน  

ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
  ผลการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาปีการศึกษา 2561 รายมาตรฐาน 3 
มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก :  ยอดเยี่ยม 
          เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง  4  ด้าน  โดยครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  จากการ 

สังเกต  สัมภาษณ์  จากแบบประเมินพัฒนาการภาคเรียนละ  2 ครั้ง   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้  ระดับยอดเยี่ยม  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ระดับยอดเยี่ยม  
และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ใช้ภาษาสื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  ระดับยอดเยี่ยม   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ :  ยอดเยี่ยม 
          ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน   

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.
2560  โดยโรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ   เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  ระดับยอดเยี่ยม จัดให้มีครูประจ าชั้นเพียงพอกับชั้นเรียนทุกห้อง  ระดับยอด
เยี่ยม  ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยจัดให้ไปอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับ
ยอดเยี่ยม  ทั้งจัดสภาพแวดล้อมและจัดให้มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ของเด็ก  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  ระดับยอดเยี่ยม
พร้อมให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณส์ าหรับครู  ระดับยอดเยี่ยม มี
ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ได้แก่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวของ  มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ: ระดับดีเลิศ 
           ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามีครูผู้สอนระดับอนุบาล  ทั้งหมด  46  คน  จัดประสบการณท์ี ่

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  คิดเป็นร้อยละ  97.77   ระดับยอดเยี่ยม   สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง   เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจ าวัน  6  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรม
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ส่วนที่ 2  

รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  รหัส 30100085  ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 20 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 044-311-202 , 044-313-244 
โทรสาร 044-315-873            e-mail school.rvs@gmail.com website www.vs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 
15 พฤษภาคม 2504 เปิดสอนระดับชั้น อภิบาล-อนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา  (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

1.  ผู้บริหาร 
ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ - - 1 1 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย  5 4 9 
2.  ครูผู้สอน 
ครู  - 45 - 45 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย  6 4 - 10 
พนักงาน 3 - - 3 

รวม 9 54 6 69 
 
3.   ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม  (คน) 
ชาย หญิง 

ชั้นเตรียมอนุบาล 33 29 62 
ชั้นอนุบาล 1 84 117 201 
ชั้นอนุบาล 2 109 117 226 
ชั้นอนุบาล 3 140 113 253 

รวม 366 376 742 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 รายละเอียดของมาตรฐาน  
และประเด็นพิจารณา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.1.1 เด็กท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

90.18 92.89 90.82 

1.1.2 เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัว
ได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

97.81 97.60 95.08 

1.1.3 เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย 

98.92 99.31 98.67 

1.1.4 เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ 
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ 
ระวังภัยต่อบุคคลสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยง 
อันตราย 

96.79 99.08 97.45 

สรุปผลการประเมิน 1.1 95.92 97.22 95.50 
รวมทั้ง3 ระดับชั้น  96.21 

 
 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ฝ่ายปฐมวัย มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้านร่างกายให้แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของเด็ก โดยการจัดอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ และได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ส่งเสริมการรับประทานผักและผลไม้ มี
อาหารเสริมนมให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษาละ 8 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้า เล่นการแจ้ง ให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม สนามหญ้าเทียม มี
การจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า จัดกิจกรรมอนุบาลเกมส์ ในระหว่างวันที่  19-24 สิงหาคม 2562 โดยมี
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น วิ่งม้าก้านกล้วย จัดกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียน
เอกชน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดนมีการแข่งขันกีฬาแชร์บอล กีฑา และกีฬาฟุตซอล ได้รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนเขต 4 แข่งขันต่อ ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต่อต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน FA CUP ที่สนามโดดเด่นอารีน่า ได้รางวัล
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ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดนครราชสีมา เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยจัดกิจกรรม
ดูแลและตรวจสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมาเข้ามาตรวจสุขภาพ
ให้กับเด็กทุกคน  ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลปากช่องนานาให้
การดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็ก มีการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และให้ความรู้เด็กในการรักษา
สุขภาพปากและฟัน การแปลงฟันที่ถูกวิธี เด็กทุกคนล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้
ห้องน้ าจนเป็นนิสัย เด็กดูแลความปลอดภัยและต่อต้านยาเสพติด โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยา
เสพติดและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคระบาด มีเวรดูแล
เด็กในบริเวณโดยรอบตึกอนุบาล  

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัย ร้อยละ 96.21 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 รายละเอียดของมาตรฐาน  
และประเด็นพิจารณา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.2.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม 

98.36 98.88 99.79 

1.2.2 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

99.10 99.77 100 

1.2.3 เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

97.75 98.56 99.40 

1.2.4 เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ 
เคลื่อนไหว      

98.91 98.62 100 

สรุปผลการประเมิน 1.2 98.53 98.95 99.79 
รวมทั้ง 3 ระดับชั้น  99.09 

 
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ โดย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ได้เหมาะสม จากการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวยามเช้าทุกวัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กท างานศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสีตาม
จินตนาการ ปั้นดินน้ ามัน เป่าสี หยดสี ตัดปะกระดาษ มีการชื่นชมผลงานตนเองและของผู้อื่นอย่าง
เหมาะสมตามวัย เด็กเลือกเล่นอย่างอิสระจากของเล่นที่อยู่ในมุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมนิทาน 
มุมบทบาทสมมติ มุมของเล่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ ในห้องเรียน จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย มีการมอบ
วุฒิบัตรให้แก่เด็กอนุบาล 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ฝึกให้เด็ก
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รู้จักยับยั้งชั่งใจในการอดทนรอคอย โดยการจัดท าการเรียนการสอนจิตศึกษา ให้เด็กรอคอยในการรับส่ง
อุปกรณ์การเรียน ติดข้อตกลงในห้องเรียนให้เด็กท่องและปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น การเล่นและเก็บ ไม่
คุยเสียงดัง เชื่อฟังคุณครู เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความม่ันใจจากกิจกรรมนักพูดรุ่นจิ๋ว โดยให้แต่ละ
ห้องเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่านิทาน เล่าประสบการณ์ หรือเล่าเรื่องที่เด็กสนใจ เด็กแสดงออกทางด้าน
ศิลปะจากกิจกรรมฝึกทักษะเสริมพัฒนาการ โดยมีการแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือภาษาไทย คัด
ลายมือภาษาอังกฤษ ปั้นดินน้ ามัน ฉีกตัดปะภาพ และได้สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถทางการเล่น
ฟุตซอล ไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต่อต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน FA CUP ที่
สนามโดดเด่นอารีน่า ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดนครราชสีมา เด็กรู้จักขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งต่าง  มีความรักเพ่ือและเมตตาต่อสัตว์ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัย ร้อยละ 99.09 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 รายละเอียดของมาตรฐาน  

และประเด็นพิจารณา 
  

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.3.1 เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 98.61 99.34 99.82 
1.3.2 เด็กมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 96.90 98.89 98.53 
1.3.3 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

100 98.88 99.82 

1.3.4 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ 
ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ 

99.69 99.30 99.46 

1.3.5 เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  
เช่น ความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐานครอบครัว เชื่อชาติ  
ศาสนา วัฒนธรรม 

99.38 99.55 100 

1.3.6 เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง  
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

99.10 99.30 100 

สรุปผลการประเมิน 1.3 98.94 99.21 99.60 
รวมทั้ง3 ระดับชั้น  99.25 

 
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็ก ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็ก

ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมประจ าวัน เช่น การแต่งตัว รับประทานอาหารด้วยตนเอง เข้าห้องน้ า
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ด้วยตนเอง ใส่รองเท้าเอง เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อเลิกเล่นแล้ว เข้าแถวตามล าดับ ล้างมือล้างหน้า แปรงฟัน
ด้วยตนเอง เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน โดยการทิ้งขยะลงถัง การใช้น้ าไฟ
อย่างประหยัด จัดกิจกรรมหนูน้อยพอเพียง โดยมีการประดิษฐ์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ มีการคัดแยกวัสดุ
เหลือใช้น ามาขายกับธนาคารขยะ เด็กรู้จักกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษด้วยตนเอง เด็กยืนตรงเคารพธงชาติ
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง ปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรมด้วยโครงการวันส าคัญ โดยมีกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมฉลอง
เทียนจ าน าพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัย ร้อยละ 99.25 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

 รายละเอียดของมาตรฐาน  
และประเด็นพิจารณา 

  
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1.4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 97.35 98.69 98.55 
1.4.2 เด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ 

98.28 98.17 100 

1.4.3 เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

95.20 95.93 98.80 

1.4.4 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง 
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

98.29 95.80 97.37 

1.4.5 เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 

99.50 98.44 100 

1.4.6 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เชน่แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง 
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้      

96.17 97.57 98.37 

สรุปผลการประเมิน 1.4 97.46 97.43 98.84 
รวมทั้ง3 ระดับชั้น  97.91 

 
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยการเล่าเรื่องจากภาพ อ่านนิทานและเล่า
เรื่องท่ีตนเองสนใจได้เหมาะสมกับวัย จัดให้มีมุมหนังสือในห้องเรียน ส่งเสริมให้อ่านนิทานจากมุมหนังสือ 
และจัดกิจกรรมนักพูดรุ่นจิ๋ว จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง 
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จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และการเรียนรู้แบบ Project Approach เด็กได้รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ ฝึกให้เด็กใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ โดยมีการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อสารความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ
การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์ เด็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดเร็ว (ประเภทเดี่ยว) และ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภททีม ในโครงการ
แข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ 2018 เด็กสามารถบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งของได้ 
เช่น นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น ร้อน ความเหมือนความแตกต่าง เช่น รูปทรง สี รูปภาพ จ าแนก
ประเภทจัดหมวดหมู่ เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และจัดกิจกรรม STEM เด็ก
ถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการผ่านการเคลื่อนไหว โดยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในแผนการจดั
ประสบการณ์ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจิตนาการ อิสระ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยกิจกรร
สร้างสรรค์ มีการจัดประกวดวาดภาพระบายสีในกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมฝึกทักษะเสริมพัฒนาการ มีการ
จดัแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย คัดลายมือภาษาอังกฤษ วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ ามัน ฉีกตัดปะภาพ มี
การสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมปั้นดิน
น้ ามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดนครราชสีมา เด็กเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายทั้งสื่อของจริง สื่อ
เทคโนโลยี และจากวิทยากร ครูเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถความช านาญมาให้ความรู้กับเด็ก 
ครูให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก ในการท ากิจกรรมการทดลอง การส ารวจจากการ
เรียนการสอนแบบโครงงานและกิจกรรม STEM 

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ 97.91 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
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ตารางแสดงพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของอนุบาล 1-3 

 
3. จุดเด่น 
 เด็กปฐมวัยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัย มีสุนทรียภาพที่ดีร่าเริงแจ่มใส มีความ
มั่นใจสมวัยและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ แสดงความรักและสนใจผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวร่างกาย มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย มีวินัยสามารถปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับเพ่ือนได้
เป็นอยา่งดี มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานที่ตนเองสนใจได้  
 
4. จุดควรพัฒนา 

- ส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น  
- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
- ส่งเสริมการรักการอ่าน 

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

- โรงเรียนจัดสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านสุนทรียภาพของเด็ก 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการทุกด้าน 

 
 
   มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามีกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโดยประชุม
วางแผนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์  ตามที่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด  โดยด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา บนพ้ืนฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  สะท้อนให้เห็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัว  ชุมชน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  ด าเนินการจัดท าโดยศึกษาหลักสูตรจากคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาข้อมูลพื้นฐานครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 
โดยก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  สภาพที่พึงประสงค์โดย
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สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายปี  เพ่ือก าหนดประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้  โดย
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา  จากนั้นท าการ
ประเมินหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือจัดครูห้องละ 2 คน ครบทุกห้องเรียน มีครูประจ าชั้นที่จบการศึกษา
ปฐมวัย และมีครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาได้ส่งครูและ
บุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  จากกิจกรรมอบรม -ศึกษาดูงาน
ครูผู้สอนตลอดปีการศึกษา 

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยามีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน  อยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ  ใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร เป็นมืออาชีพ 
กิจกรรมนิเทศการสอนครูตลอดปีการศึกษา จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน เทอมละ 1 ครั้ง กิจกรรมอบรม-ศึกษาดูงานครูผู้สอน
ตลอดปีการศึกษา 

ผลการจัดกิจกรรมส่งเริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

มีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  จัดให้มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและปลอดภัย จัด
ให้มีโทรทัศน์ทุกห้องเรียน มีสื่ออุปกรณ์การสอน เกมการศึกษาให้ครูใช้อย่างพอเพียง มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ จัดท าเครื่องเล่นสนามและสวนน้ า  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อ
ในชุมชน  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้   

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู  จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือครูผลิตสื่อการสอนเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศการสอนเพ่ือติดตามการใช้สื่อ  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดประสบการณ์ได้แก่  สื่อที่ครูผลิต  หรือจัดหามา  ทีวี  สื่อจาก Yu  Tube  ใช้สัญญาณ
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อินเตอร์เน็ต  WIFI  ของโรงเรียน มีโทรทัศน์ทุกห้องเรียน  มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  ได้แก่  
มุมหนังสือ  มุมบล็อก  มุมศิลปะ   มุมวิทยาศาสตร์  และมุมบทบาทสมมต ิ  

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนรุ่ง
อรุณวิทยาใช้ระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน  โดยที่การด าเนินงานของโรงเรียนครอบคลุมมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศ น า
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตร ฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ไว้ใน
แผนอย่างชัดเจน  รวมถึงอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน   มีการ
ประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี   ที่เป็นรายงานประเมินตนเอง  3  มาตรฐาน  โดยใช้แบบการ
รายงานตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดประกอบด้วยสาระส าคัญทุกส่วนของรายงาน
ครอบคลุมการด าเนินงานของโรงเรียนที่สะท้อนความส าเร็จชื่อเสียงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน และน าเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  และส่งหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

ทางฝ่ายปฐมวัยได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  มีการฝึกอบรม  เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดท าสื่ออุปการณ ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 

 
4. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาควรจัดสร้างห้องน้ าให้เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของ
เด็กให้มีสุขอนามัยที่ดี  

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

- ครจูัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น  เพ่ือให้เด็กมีความสุขใน 
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การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน  ผู้ปกครองแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม 

พัฒนาการให้ครบทุกด้านตลอดปีการศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ความรักความเมตตา ตามหลักของอัต 

          ลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 
 
   มาตรฐานที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ฝ่ายปฐมวัยมีกระบวนการด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  จากการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ของเด็กแต่ละคน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  โดยใช้กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ได้แก่  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจ กรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเสรี  และกิจกรรมเกมการศึกษา   ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านได้แก่ ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก  
  ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ครู ร้อยละ 97.77 มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 มีกระบวนการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
จากการจัดกิจกรรมท าแผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ให้ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเล่น และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน 6  กิจกรรมหลัก กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรม
กลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา  และนอกห้องเรียน    เช่น เล่นตามมุม  เล่นเครื่องสนาม  การ
เล่นกีฬา  การทดลอง  การเรียนการสอนแบบโครงงาน Project Approach  ทัศนศึกษา  เป็นต้น  
มีการติดตามตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ า  โดยจัดกิจกรรมนิเทศการสอน 
กิจกรรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน  พบว่าครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมของเด็กได้  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ ครูให้เด็กได้
เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  
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การท าศิลปะ  การเลือกเล่นตามมุม  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  การท าการทดลอง
วิทยาศาสตร์  การประกอบอาหาร ในโครงงาน 

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ครู ร้อยละ 96.66 มีการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มีกระบวนการการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
วัย  โดยครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่หน้าห้องส าหรับแสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน  การตกแต่งมุมต่างๆ   และมีการจัดห้องให้สวยงาม  น่าเรียน สื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์  เช่น  สารนิทัศน์  สื่อการเรียนการสอน เกมการศึกษา  มีสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ ป้ายนิเทศในชั้นเรียน     

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ครู ร้อยละ 95.77 จัดประสบการณ์การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามวัย  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กจากรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกครั้ง
ที่ประเมิน และทุกภาคเรียน และสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางใน
การพัฒนาเด็ก  รายงานภาคเรียนละ 2 ครั้งและให้ผู้ปกครองร่วมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ที่
บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครูน าผลการประเมินของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาเด็กในด้านที่ควรเสริม 
เรียน     มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีตลอดปีการศึกษา  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้ครู ร้อยละ 97.03 มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   อยู่ในระดับ
ยอดเยีย่ม 

 
3. จุดเด่น 

  ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย รู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ครบตามสาระการเรียนรู้และมีคุณภาพ 



14 
 

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในแผนการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัยมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นอย่างดี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
สามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการใช้แบบประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง 
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

 
4. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูที่ไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวัย  ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย  ตาม
หลักสูตรที่มีการรับรอง  จากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

ครมูีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ และใช้ 
   นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
 

  2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้อมูลสนับสนุนผลคุณภาพของเด็ก 

- แบบบันทึกผลการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
- แบบประเมินพัฒนาการและวิเคราะห์กิจกรรม 
- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- สรุปผลโครงงานกิจกรรม 

ข้อมูลสนับสนุนผลกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ข้อมูลครู 
- สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก 
- กิจกรรมดูแลความปลอดภัยและต่อต้านยาเสพติด 
- บันทึกการส่งสื่อ 
- มีโทรทัศน์ทุกห้องเรียน 
- มีบริการ WIFI ฟรี ให้ครู 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม 
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- รายงานประเมินตนเอง 
ข้อมูลสนับสนุนผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 
- บันทึกการสอนของครู 
- แบบประเมินพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม 
- รายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
- พฤติกรรมของเด็ก/การจัดประสบการณ์ 
- บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
- แบบส ารวจข้อมูลสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  
- แบบประเมินการใช้สื่อ 
- สมุดเยี่ยม 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

- จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
- จัดท าโครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 
- จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
- จัดท ากิจกรรมอบรม-ศึกษาดูงานครูผู้สอน 
- จะพัฒนาเด็กด้านน้ าหนักส่วนสูง มีเกณฑ์มาตรฐานมากข้ึน โดยปรับเปลี่ยนโภชนาการ 

  ให้หลากหลายและออกก าลังกาย 
- จะพัฒนาเด็กให้มีวินัยรักการอ่านมากข้ึน จัดห้องสมุดให้เด็กรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
- จะพัฒนาการแสดงออกเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม โดยจัด 

  กิจกรรมฝึกพูดหน้าชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าพูดในที่ชุมชนหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ 
 

 
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเด่น 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีสุขภาพ

ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัย มีสุนทรียภาพที่ดีร่าเริงแจ่มใส มีความ
มั่นใจสมวัยและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ แสดงความรักและสนใจผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหวร่างกาย มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย มีวินัยสามารถปฏิบัติ
ตนตามระเบียบ ข้อตกลงร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
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ร่วมกันกับเพ่ือนได้เป็นอย่างดี มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
ควบคู่ไปกับคุณธรรม สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองสนใจได้  

ทางฝ่ายปฐมวัยได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  มีการฝึกอบรม  เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดท าสื่ออุปการณ ์  นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 

ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย รู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ครบตามสาระการเรียนรู้และมีคุณภาพ 
มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในแผนการจัดประสบการณ์ และครูปฐมวัยมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นอย่างดี มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
สามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการใช้แบบประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง 
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 

 
2. จดุควรพัฒนา 

- ส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น  
- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
- ส่งเสริมการรักการอ่าน 
- สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมของห้องน้ าให้เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ที่เอ้ือต่อการใช้ 

   ชีวิตประจ าวันของเด็กให้มีสุขอนามัยที่ดี  
- พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

- ปรับเปลี่ยนโภชนาการให้หลากกลาย 
- จัดกิจกรรมให้เด็กออกก ากาย 
- จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น าผู้ตามของเด็ก 
- จัดหนังสือนิทานส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน 
- จัดสร้างสุขาภิบาลห้องน้ าห้องส้วมให้เพียงพอ 
- ส่งเสริมให้ครูที่ไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวัย  ได้รับการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย   

             ตามหลักสูตรที่มีการรับรอง  จากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก 
 

4. ความต้องการช่วยเหลือ 
- การปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้นอย่างถูกกวิธี 
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5. การปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
- โรงเรียนจัดสถานที่ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านสุนทรียภาพของเด็ก 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการทุกด้าน 

 
- ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น  เพ่ือให้เด็กมีความสุขใน 

การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน  ผู้ปกครองแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือ 

ส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทุกด้านตลอดปีการศึกษา 
- ครูมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ  

   และใช้นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 
6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
  - 
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ภาคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      ฯลฯ 
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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