รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)
ระดับปฐมวัย
ปี การศึกษา 2561

โรงเรียนมหาไถ่ศกึ ษากุมภวาปี
เลขที่ 466 แขวง/ตำบล กุมภวำปี

เขต/อำเภอ กุมภวำปี

จังหวัด อุดรธำนี
รหัสสถำนศึกษำ 41100020

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษาฉบับ นี้ เป็ น การสรุป ผลการด าเนิน งานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บทสรุปของผู้บริหำร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา

ภำคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

4
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหำร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี รหั ส 41100020 ที่ ตั้ ง 466 หมู่ 10 ถนน แชแล
ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ก ารศึ ก ษ าเอก ชน โท รศั พ ท์ 04 2-3 3 44 37 , 0 86 -45 91 92 3 โทรสาร 0 42 -33 44 3 9
e-mail : holy_kw@yahoo.com website : www.mahatai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียน 1,852 คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน 82 คน
ตอนที่ 2 กำรนำเสนอผลกำรประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดาเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 เอกสารหลัก อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานโรงเรียน แผนปฏิบัติการ เป็นต้น
2.2 เอกสารสุรปผลการดาเนินโครงการ
2.3 เอกสารประกอบ อาทิ สรุปผลกิจกรรม รายงานต่างๆ เป็นต้น
2.4 โล่รางวัล และเกียรติบัตรผลงานด้านต่างๆ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การนาผลสะท้อนกลับ มาพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูงขึ้น

ลงนาม.................................................................(ผู้อานวยการโรงเรียน)
(นางสาวพัชตรา พรมชาติ)
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี รหั ส 41100020 ที่ ตั้ ง 466 หมู่ 10 ถนน แชแล
ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ก ารศึ ก ษ าเอก ชน โท รศั พ ท์ 04 2-3 3 44 37 , 0 86 -45 91 92 3 โทรสาร 0 42 -33 44 3 9
e-mail : holy_kw@yahoo.com website : www.mahatai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-

ผู้บริหาร
ครู (บรรจุ)
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
รวม

3. ข้อมูลนักเรียน
- ก่อนประถมศึกษา
- ประถมศึกษา
รวม

จานวน 3 คน
จานวน 41 คน
จานวน 1 คน
จานวน 40 คน
จานวน 85 คน
จานวน 523 คน
จานวน 1,328 คน
จานวน 1,852 คน
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีมีการวางแผนงาน โครงการ กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี เช่น มีกิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด
เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง เช่น ความสะอาดมือ ผม และการรักษา
ความสะอาดในช่องปากด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ่าทุกวันอย่างสม่่าเสมอ มีการชั่งน่าหนัก วัดส่วนสูง ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา มี
การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุกในทุกวันศุกร์ใต้อาคารร่วมกัน และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ มีสนามเด็กเล่นที่แข็งแรงปลอดภัยสาหรับเด็ก มีการทาข้อตกลงในการทา
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยของเด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึน มีการจัดกิจกรรมหนู
น้อยระวังภั ย มีบันทึกรับส่งกลับบ้านของเด็ก จัดท่าป้ายนิเทศให้ ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อใน
ชุม ชน โรคติ ดต่ อ จากการอยู่ร่ วมกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด ขึนได้ ในชีวิ ตประจ่ าวั น มี ก ารรณรงค์ ให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก มีการจัดแข่งขันกีฬา
ตามความสามารถของเด็ก มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยนักสารวจเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
ตรงจากการทากิจกรรม มีการส่ง เสริมคุณ ธรรม – จริยธรรม โดยการจัดกิ จกรรมธรรมะในโรงเรีย น
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิในตอนเช้า
และก่อนนอนพักกลางวัน ให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออม มีมารยาทที่ดี รู้จักสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
และฝึกการไหว้อย่างถูกวิธีก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน มีการจัดกิจกรรมวันสาคัญของไทย เช่น กิจกรรมวัน
ไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ และกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันออกพรรษา วันคริสต์มาส เป็นต้น
เด็กได้เรียนรู้และปลูกฝังค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม มีกิจกรรมแบ่งรักปันน้าใจเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น เด็ก ได้รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อื่นตามวัย มีกิจกรรม Walk Rally เพื่ อส่งเสริม พัฒ นาการด้าน
อารมณ์ - จิต ใจ สังคมและสติปั ญ ญา มีค วามมั่นใจ กล้าพู ด กล้ าแสดงออก ยิมแย้ม แจ่มใส มี ความ
รับผิดชอบในงานที่ตนเองท่า รู้จักการรอคอยแบ่งปัน มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียน
ได้ มีจินตนาการและมีอารมณ์ที่แจ่มใส เด็กได้ท่ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ทังในและนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิด
พื นฐาน และแสวงหาความรู้ ได้ ด้ วยจนเอง มี ก ารจั ด กิจ กรรมโครงงาน กิจ กรรมพ่ อ แม่ ช่ วยสอนลู ก
กิจกรรมตลาดพอเพียง ท่าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กล้าสนทนาซักถามและหาคาตอบ มีทักษะในการดาเนิ นชีวิต มีกิจกรรม
English today , Chinese today เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารกับผู้อื่นได้เหมาะสมตาม
วัย มีกิจกรรมอ่านคล่องเขียนสวย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนและการอ่านของเด็ก ปลูกฝังนิสัย
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รักการอ่านในเด็กที่จะเป็นพื้นฐานให้เด็กต่อไป ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น ด้านศิลปะการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้นดินน้ามัน
การเล่านิทานประกอบสื่อ
สรุปผลกำรประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต สุขภำพอนำมัย และสุขนิสัยของเด็ก
ระดับชั้น

นักเรียน
ทั้งหมด

นักเรียน

อนุบาลปีที่ 1

120

120

100

100

100

อนุบาลปีที่ 2

187

182

97.32

100

100

อนุบาลปีที่ 3

228

219

96.05

100

100

ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยของเด็ก
ภาวะการเจริญเติบโต
สุขภาพอนามัย
สุขนิสัย

101
100
99

98

อนุบาลปีที่ 1

97

อนุบาลปีที่ 2

96

อนุบาลปีที่ 3

95
94
ภาวะการเจริญเติบโต

สุขภาพอนามัย

สุขนิสัย

ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัย และสุขนิสัยของเด็ก
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ระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

120
187
228

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ
ร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
120
100
100
100
100
184
100
98.39
98.39
98.39
225
100
98.68
98.68
98.68
สรุปประเมินพัฒนำกำรเด็กทั้ง 4 ด้ำนในระดับปฐมวัย
จานวนนักเรียน

100.5
100
99.5
อนุบาลปีที่ 1

99

อนุบาลปีที่ 2
98.5

อนุบาลปีที่ 3

98
97.5
ร่างกาย

อารมณ์-จิตใจ

สังคม

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเป็นร้อยละ

สติปัญญา
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กำรส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ระดับชั้น

นักเรียน
ทั้งหมด

นักเรียนเข้า

มีการส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม - จริยธรรมได้เหมาะสมตามวัย

ร่วมกิจกรรม

มารยาทการไหว้ มารยาทการพูด การนั่งสมาธิ มีความรับผิดชอบ

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

120
187
228

120
187
228

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

120
100
80
อนุบาลปีที่ 1

60

อนุบาลปีที่ 2
40

อนุบาลปีที่ 3

20
0
มารยาทการไหว้

มารยาทการพูด

การนั่งสมาธิ

มีการส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม - จริยธรรมได้เหมาะสมตามวัย

มีความรับผิดชอบ

3. จุดเด่น
นักเรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม สติ ปั ญ ญา ให้ มี ร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ร่ าเริ ง แจ่ ม ใส รู้ จั ก แบ่ ง ปั น รอคอย มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี สุ ข นิ สั ยที่ ดี และหลีก เลี่ ย งต่ อ อุ บั ติ เหตุ ภั ย และสิ่ ง เสพติ ด มี จิ ต สานึ ก รัก ษา
สิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน ทิ้งขยะลงถังได้ ใช้ทรัพยากรน้า และไฟได้
อย่างรู้คุณค่า มีการบูรณาการ การจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เด็ก
มีคุณธรรม - จริยธรรม มีมารยาทการไหว้ ร่าเริงแจ่มใสทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะการดาเนินชีวิต
4. จุดควรพัฒนำ
เด็กยังขาดทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ คิดรวบยอด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดความ
มั่นใจในตนเอง
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เด็ กมี คุ ณ ธรรม – จริย ธรรม และคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ รู้จั กไหว้ กล่าวทั ก ทายสวั ส ดี
ขอบคุณและขอโทษได้อย่างเหมาะสมกับวัย
มำตรฐำนที่ 2

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
ในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย
วิสั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษาไว้ อย่ า งชั ด เจน มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ เพื่ อที่ จะขั บ เคลื่ อ น
การศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้ เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กทุกด้าน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
สถานศึกษามีการจัดครูที่เหมาะสมและเพียงพอกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก คือ
มีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย และครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ได้รับการอบรมในเรื่องการดูแลเด็ก
มาเป็นอย่างดี ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณ ภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมมีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมี
ทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กผู้ปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดสิ่งอานวย
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ความสะดวกที่จาเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอานวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้
เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม
ประสบการณ์ ต่างๆภายในห้อง เช่น มุมนิทาน มุมของเล่น มุมธรรมชาติ มุมปั้น เป็นต้น ที่จาเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม จัดให้มีพื้นที่สาหรับแปรง
ฟัน ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วมที่สะอาด มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด มีการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่ส อดคล้องกับ มาตรฐานตามหลัก สูตรการศึ กษาปฐมวัย มีการประเมิ นผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสัง กัดอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มีการสร้างขวัญ และกาลังใจให้กับบุคลากร
ภายในโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมที่นาหลักธรรมของศาสนาคริสต์มาใช้ในการบริหารจัดการ
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สรุปกำรนิเทศกำรสอนครูระดับปฐมวัย
ภาคเรียน จานวนครูประจาการ
ภาคเรียนที่ 1
15
ภาคเรียนที่ 2
15

ร้อยละครูที่รับการนิเทศ
100
100
ภำคเรียนที่ 1
นิเทศ

ร้อยละไม่ได้นิเทศ

100%

ภำคเรียนที่ 2
นิเทศ

ร้อยละไม่ได้นิเทศ

100%

ร้อยละครูที่ไม่ได้รับการนิเทศ
0
0

4

สรุปกำรเข้ำรับกำรอบรมครูระดับปฐมวัย
สรุปกำรเข้ำรับกำรอบรมครูปฐมวัย
ได้รับการอบรม

ไม่ได้รับการอบรม

100%
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กำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน
การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องดนตรี
ห้องสมุด
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
120
100
80
60

อนุบาล 1

40

อนุบาล 2
อนุบาล 3

20
0
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องดนตรี

ห้องสมุด

การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

3. จุดเด่น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4
ด้านของเด็กมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา มีบุคลากรครูที่เพียงพอ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
และมี ประสบการณ์ ก ารในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ ในการจัด การเรีย นการสอนที่ห ลากหลาย
เหมาะสม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดี่ยวกัน การบริหารมีคุณภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. จุดควรพัฒนำ
ครูประจาการในระดับปฐมวัยบางส่วนไม่จบเอกการศึกษาปฐมวัย จึงยังไม่มีประสบการณ์ในการ
จัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก เท่าที่ควร และยังขาดในเรื่องของการจัดมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย ความเพียงพอของสื่อในมุมประสบการณ์ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อเด็ก
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5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ครูส่วนใหญ่เป็นครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามามากกว่า 5 ปี ทา
ให้ได้รับรับเครื่องราชย์ รางวัลครูดี และครูดีเด่นเป็นประจาทุกปี ครูมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการ
ทางานและนาหลังธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ
มำตรฐำนที่ 3

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีมีการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสาคัญของพัฒนาการเด็กใน
ทุ กๆ ด้ านเป็ น ส าคั ญ ทั้ งทางด้า นร่า งกาย อารมณ์ - จิต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา มีค วามรู้ คู่
คุณธรรม เน้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น เด็กเป็นสาคัญ มีการว่างแผนการจัดทาโครงการ
และ กิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีแผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการบูรณาการการเรียนสอน
แบบ learning by doing เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ชุมชน
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมตลาดพอพียง กิจกกรมหนูน้อยนัก
สารวจ สารสัมพั นธ์โรงเรียนถึง บ้าน กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ จนเกิ ดการเรีย นรู้ คิดวิเคราะห์ มี
ความคิดรวบยอด และหาทางแก้ปัญหา จนนามาซึ่ง การลงมือปฏิบัติจนสาเร็จอย่างเป็นกระบวนการและ
เป็นขั้นตอน สามารถสนทนา สื่อสาร ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีพัฒนาการตามวัย สามารถพัฒนาตนเองและ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน มีการจัดตกแต่งห้องเรียน ป้ายนิเทศความรู้ที่สวยงามและเหมาะสม มีมุมประสบการณ์ต่างๆ มี
สื่อสนาม ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็น
อย่างดี จนทาให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามวัย ครูมีวิธีการประเมินเด็กที่หลากหลาย ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมินเด็กผ่านสารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน การประชุมผู้ปกครอง ครูมีการจัดทาวิจัย
เด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่องจนทาให้เด็กมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย
3. จุดเด่น
พ่อ แม่ ครอบครัวและชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
4. จุดควรพัฒนำ
จัดสื่อการเรียนการสอนมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เพียงพอ เครื่องเล่นสนามให้เพียงพอต่อ
จานวนเด็ก
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5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ครูมีประสบการณ์ด้านการสอนสามารถนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ ทาให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัย
สรุปกำรจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ตลอดปีกำรศึกษำ ( 40 สัปดำห์/ปี)
ระดับชั้น

จานวนครูผู้สอน

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

3
5
6

การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ 20 สัปดาห์ /ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

100
100
100

100
100
100

120
100
80

การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
20 สัปดาห์ /ภาคเรียน ภาคเรียนที่
1
การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
20 สัปดาห์ /ภาคเรียน ภาคเรียนที่
2

60
40
20

0
อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3
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กำรประเมินเด็กตำมสภำพจริงและกำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำเด็ก

ระดับชั้น

จานวนครูผู้สอน

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

3
5
6

การประเมินพัฒนาการ และการนาผลไปพัฒนาเด็ก
การประเมินพัฒนาการ

การทาวิจัยในชั้นเรียน

100
100
100

100
100
100

120
100
80

การประเมินพัฒนาการ และการ
นาผลไปพัฒนาเด็ก การประเมิน
พัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการ และการ
นาผลไปพัฒนาเด็ก การทาวิจัย
ในชันเรียน

60
40
20
0
อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2

อนุบาลปีที่ 3
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กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับชั้น

จานวนครูผู้สอน

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

3
5
6

การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สื่อภายในห้องเรียน

สื่อภายนอกห้องเรียน

100
100
100

100
100
100

100
100
100

120
100
80

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3

60
40
20
0
สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สื่อภายในห้องเรียน

สื่อภายในห้องเรียน

การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
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2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาประสบผลสาเร็จตามที่ ตั้ง เป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิ น สรุป ว่า
ได้ระดับ ยอดเยี่ยม โดยสรุป ได้ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
ทั้งนี้สถานศึกษามีวางแผนโครงการ งานและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความหลากหลาย
ตามสภาพของเด็ก กิจกรรมมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และบริบทของ
ชุมชนในท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4
ด้านเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจในตนเอง มีคุณธรรม – จริยธรรม กล่าว สวัสดี ขอบคุณ – ขอโทษ
สามารถสนทนาสื่อสารกับผู้อื่นได้
การบริหารจัดการมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับยอดยเยี่ยม มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดและบริบทของชุมชน มีสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอเหมาะสม มีการประเมินงาน โครงการ กิจกรรม อย่างมีขั้นตอน
สรุปผลการดาเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป
ด้ านการจั ด ประสบการณ์ ที่ เน้ น เด็ ก เป็ น ส าคั ญ มี ผ ลการด าเนิ น งานอยู่ ในเกณฑ์ ยอดเยี่ ย ม
ครูมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก มีการใช้สื่อที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินเด็ก
และพั ฒ นาเด็ก ทั้งแบบรายกลุ่ม และรายบุคคล ทางสถานศึกษามีก ารประกัน คุณ ภาพภายใน
อย่างมีขั้นตอน บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดี จนทาให้ผลการดาเนินงานอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำเพือ่ ให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
ทางโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปีเพื่อนาผล
การดาเนิ นงานที่ได้มาปรับปรุงและพัฒ นาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ ง
พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ
1. จุดเด่น
นักเรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม สติ ปั ญ ญา ให้ มี ร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง ร่ าเริ ง แจ่ ม ใส รู้ จั ก แบ่ ง ปั น รอคอย มี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง มี สุ ข นิ สั ยที่ ดี และหลีก เลี่ ย งต่ อ อุ บั ติ เหตุ ภั ย และสิ่ ง เสพติ ด มี จิ ต สานึ ก รัก ษา
สิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน ทิ้งขยะลงถังได้ ใช้ทรัพยากรน้า และไฟได้
อย่างรู้คุณค่า มีการบูรณาการ การจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เด็ก
มีคุณธรรม - จริยธรรม มีมารยาทการไหว้ ร่าเริงแจ่มใสทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน มีทักษะการดาเนินชีวิต
มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา
สถานศึกษา มีบุคลากรครูที่เพียงพอ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การในการ
จัดการเรียนการสอน มีสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดี่ยวกัน การบริหารมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้
พ่อ แม่ ครอบครัวและชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
2. จุดควรพัฒนำ
เด็กยังขาดทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ คิดรวบยอด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดความ
มั่นใจในตนเอง
ครูประจาการในระดับปฐมวัยบางส่วนยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
และ ประเมินพัฒนาการเด็กเท่าที่ควร ยังขาดในเรื่องของการจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย ความ
เพียงพอของสื่อในมุมประสบการณ์ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อเด็ก
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น และ ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ
กล้ าแสดงออก จัด หาสื่ อ การสอนมุ ม ประสบการณ์ ให้ มี ค วามเพี ย งพอ และจั ด เครื่ อ งเล่ น สนามให้ มี
เพียงพอกับเด็ก มีการส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ คือ โรงเรียนควรได้รับการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของบุคลากร เพื่อให้ทันต่อนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของภาครัฐ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่ทาง
ภาครัฐกาหนดมา โรงเรียนเอกชนไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้ เพื่อขาดการประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนาความรู้จากภาครัฐ
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5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practices)
เด็ กมี คุ ณ ธรรม – จริย ธรรม และคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ รู้จั กไหว้ กล่าวทั ก ทายสวั ส ดี
ขอบคุณและขอโทษได้อย่างเหมาะสมกับวัย
ครูส่วนใหญ่เป็นครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามามากกว่า 5 ปี ทา
ให้ได้รับรับเครื่องราชย์ รางวัลครูดี และครูดีเด่นเป็น ประจาทุกปี ครูมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการ
ทางานและนาหลังธรรมของคริสต์ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ
ครูมีประสบการณ์ด้านการสอนสามารถนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ ทาให้เด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัย
6. ประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ
การพัฒนาความรู้ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับ
บุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ
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ภำคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ประกำศโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำกุมภวำปี
เรื่อง กำรกำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียน

เพื่อ ให้ การพัฒ นาการจัดการศึ กษาของโรงเรียนเป็น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ โรงเรียนมหาไถ่ศึ กษา
กุมภวาปี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2561 ไว้ดังต่อไปนี้

มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ฏเป็นสาคัญ

ค่ำเป้ำหมำย
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
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หนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่
24 เดื อ น เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนาข้อมูลที่ได้จากกการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ
(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ .รอบสาม
เมื่อวันที่ ๑ ถึง ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓
กลุ่มตัวบ่งชี คือ กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2 – 5 ปี)

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

5.00

4.50

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

9.00

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

10.00

9.00

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ

35.00

35.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

15.00

15.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

5.00

4.94

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

2.50

2.50

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

2.50

2.50

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
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มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

100.00

97.44

ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 97.44 คะแนน
มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป

 ใช่ 

ไม่ใช่

มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้

 ใช่ 

ไม่ใช่

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่ 

ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี)


สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่น
1. สถานศึกษาพัฒ นาสู่ความเป็นเลิศของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยไว้ได้ คือ เด็กมีพัฒ นาการ

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญาสมวัย มีความรู้และทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้านสมวัย พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปรระถมศึกษา มีอัตลักษณ์ คือ เด็กปฐมวัย มี
ทักษะในการคิ ดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญ หาได้ มีทักษะในวิชาภาษาต่างประเทศ
(อั ง กฤษ) และเทคโนโลยี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ประหยั ด มี วิ นั ย รู้ จั ก รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของเด็กระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เดี่ยวข้อง คือ “พัฒนากาคิด
อ่านเขียน ผู้เรียนมีคุณธรรม”
2. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทาหลักสูตรสถานศึก ษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น การจั ด ประสบการณ์ มี ร ะบบการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง มีการบริหารโดยใช้หลักการม่าวนร่วม ตรวจสอบถ่วงดุล โปร่งใส แบ่งการบริหารงาน
5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน และฝ่าย
อนุบาล ที่มีประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

18

3. ครุจัดประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ที่เน้น เด็กเป็ น ส าคั ญ โดยจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่ อส่ง เสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา และครุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ระดับปฐมวัยกาหนด 18 มาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพภายในไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้ร่วมกัน มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ทันต่อการใช้งาน
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อุปกรณ์เพื่อช่วยลดน้ำหนัก ได้แก่ ยำงยืด รั้วกระโดดและบันไดลิง
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จัดทานวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อช่วยลดน้าหนักเด็กอ้วน โดยใช้
ยางยืด บันไดลิง และรั้วกระโดด เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ทาให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุ กสนาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกาลังกาย ที่ทาให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิดการ
ไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนลดลง และผู้เรียนที่สามารถควบคุมน้ าหนักจนมีภ าวะโภชนาการสมส่วน ทาให้สุขภาพ
แข็งแรง ช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ซึ่งทาให้มี
การเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนในการลดน้าหนัก
โดยการออกกาลังกาย และสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระศักดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นายกรรณิการ์
นายมนูญ
นางอารีรัตน์
นายณัฏฐพงศ์
พันตารวจตรีพิชิต
นางสาวพัชตรา

สุภาเพิ่ม
กิจสวัสดิ์
บุลสภาพร
ดวงหาคลัง
จูมพลหล้า
สุนทโรทก
เทพจันทร์
พรมชาติ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ประธาน
ผู้จัดการ / รองประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้แทนครู / กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
ผู้อานวยการ / เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระศักดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวพัชตรา
นางสาวอารี
นางรัศมี
นางละมัย
นางภัสพร
นางเพียงพร
นายณัฏฐพงศ์

สุภาเพิ่ม
กิจสวัสดิ์
พรมชาติ
โชคอรุณ
โสภาลุน
วิบูลย์กุล
เพียงงาม
สุนทโรทก
สุนทโรทก

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

