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  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

   กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  
ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประทับตราโรงเรียน 



สารบัญ 

                                     หนา้ 
 

ค าน า  
สารบัญ             

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร         4 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       1 
 ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง      1 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง        2 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       2  
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      3 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา       14 

ภาคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
             โรงเรียนธีรศาสตร์  รหัส 1170100031 ที่ตั้ง 37/3 หมู่ 16 ถนนแสงชูโต  ต าบลท่าผา  อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท ์032-743192 , โทรสาร 032–
743192 ต่อ 611 e-mail theerasartt๙@gmail.com  website : www.theerasart.ac.th                                  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2512  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวนนักเรียน 2,331 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 110 คน  

ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเลิศ 
 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 2.1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
                 2.2. รายงานสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรม 
                 2.3. หลักสูตรสถานศึกษา/ แผนการจัดประสบการณ์ 
                 2.4. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
                 2.5. เกียรติบัตร/รางวัล 
 

 3)  โรงเรียนมแีผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้กว่าเดิม  1  ระดบั 
                 3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1 รักษาสภาพโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 เพ่ิมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษในส่งเสริมประสิทธิภาพการ 
                                                ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21     
                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 เพ่ิมกิจกรรมการสนทนาจีนในส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
                                                 สู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21     
                 3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่  5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
     ศตวรรษท่ี 21     

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                                                         วันที่   2 เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อโรงเรียนธีรศาสตร์ 1170100031 ที่ตั้ง 37/3 หมู่ 16 ถนนแสงชูโต  ต าบลท่าผา  อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 032-743192 , โทรสาร 032–
743192 ต่อ 611 e-mail theerasartt๙@gmail.com  website : www.theerasart.ac.th                                   

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2512  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- ผู้บริหาร     จ านวน  1 คน 
- ครู (บรรจุ)    จ านวน  81 คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน  1 คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ    จ านวน  28 คน 

 รวม    จ านวน  110 คน 
-   

3.   ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน  30 คน 
- ก่อนประถมศึกษา   จ านวน  516 คน 
- ประถมศึกษา    จ านวน  1,235 คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  550 คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  - คน 

 รวม    จ านวน  2,331 คน 
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ตอนที่ 2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

        มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ได้แก่  
 พัฒนาการด้านร่างกาย จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสม 

ตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 96.89 ของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
สร้างสรรค ์มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการปั้น วาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเด็กเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การแข่งขันการปั้นดินน้ ามัน ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด 
ปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก งาน
อาหารดีชีวีสดใส  งานออกก าลังกาย ประเภทการแข่งขันต่อบล็อก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขัน
ต่อจิ๊กซอว์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันสร้างภาพจากจุด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการ
แข่งขันร้อยลูกปัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ร้อยละ 97.48 
ของเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี สามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี จัดท า
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี งานผมหอมฟันสวยมือ สะอาด งานกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย งานห้องน้ าน่าใช้ สบาย
ใจเมื่อเข้า ร้อยละ 99.03 ของเด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย จัดท าโครงการ
หนูน้อยสุขภาพดี งานผมหอมฟันสวยมือ สะอาด  งานห้องเรียนสีขาว งานกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย งานห้องน้ า
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า ร้อยละ 98.64 ของเด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ร้อยละ 
98.64  ของเด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ได้จัดท าโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศน 
ศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งานวันรื่นเริงวันคริสต์มาส  โครงการหนู
น้อยหรรษา  ร้อยละ 98.25  ของเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 98.25  ของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น  จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม 
โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  ร้อยละ 97.67  ของเด็ก มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี 
จัดท าโครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งานวันรื่นเริงวัน
คริสต์มาส  งานบันทึกความดี  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   โครงการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  โครงการหนูน้อยหรรษา  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ร้อยละ 95.92 ของเด็ก มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก จัดท าโครงการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  
งานวันรื่นเริงวันคริสต์มาส  งานบันทึกความดี  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 98.06 ของเด็ก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน จัดท าโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก  
โครงการหนูน้อยหรรษา  โครงการอาสาท าดี  กิจกรรม หลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมโอวาทยามเช้า ร้อยละ 98.83 
ของเด็ก เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งาน
วันรื่นเริงวันคริสต์มาส  งานบันทึกความดี  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   
โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก  โครงการหนูน้อยหรรษา  โครงการอาสาท าดี  ร้อยละ 98.06  ของเด็กมีซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าโครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี กิจกรรม หลัก 6 
กิจกรรม ร้อยละ 97.48 ของเด็ก ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 

 พัฒนาการด้านสังคม  จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง 
คุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ร้อยละ 97.67 ของเด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี โครงการอาสาท าดี  งานนักประหยัดตัวน้อย 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ รอ้ยละ 97.67 ของเด็ก มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง จัดท าโครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่  ร้อยละ 99.22 ของเด็ก มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการหนู
น้อยอนุบาลคนดี งานบันทึกความดี  โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  ร้อยละ 
97.28 ของเด็ก มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
จัดท าโครงการทัศนศึกษา โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งานวันรื่นเริงวัน
คริสต์มาส  งานบันทึกความดี  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   โครงการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  โครงการหนูน้อยหรรษา  โครงการอาสาท าดี ร้อยละ 98.06 ของเด็ก ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
จัดท า โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการทัศนศึกษา โครงการ



หนูน้อยอนุบาลคนดี งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งานวันรื่นเริงวันคริสต์มาส  งานบันทึกความดี  โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก  โครงการหนูน้อย
หรรษา  โครงการอาสาท าดีร้อยละ 99.22 ของเด็ก เล่นและท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง  
 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา  ได้จัดท าโครงการทัศนศึกษา  เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้ 
นอกสถานที ่ โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี  งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  งานวันรื่นเริงวันคริสต์มาส  งาน
บันทึกความดี  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็ก  โครงการหนูน้อยหรรษา  โครงการอาสาท าดี  โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา 
มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ ครูและเพ่ือนฟัง  เด็กสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได ้น าเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย ได้ส่งเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทการแข่งขัน
การเล่านิทานประกอบสื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ประเภทการแข่งขันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรมPaint 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ร้อยละ 96.31  ของเด็ก สนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามใน สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ ร้อยละ 
95.53  ของเด็ก อ่านนิทาน และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย จัดท าโครงการรู้เวลา มารยาทดี มี
ระเบียบ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  โครงการหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ท า
ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการ
เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้   ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  ร้อย
ละ 96.89  ของเด็ก มีความ สามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้ ร้อยละ 96.89  ของเด็ก สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น จัดท าโครงการหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค ์รู้จักแก้ปัญหา มีการจัด
กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้   ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับต่างๆ ร้อยละ 96.70  ของเด็ก ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็น
ต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
 

3. จุดเด่น 
- เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
- เด็กร่าเริง แจ่มใส มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา  
- เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
- เด็กมีสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
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4. จุดควรพัฒนา 
 - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 ได้รับตราพระราชทาน
ตั้งแต่ปี 2554 ไม่ได้ส่งผลงานเพ่ือคงสภาพอย่างต่อเนื่อง  

  - ให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ค่อนข้างน้อย 

 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 - การใช้โปรแกรม Thai growth – Known Age  ในการค านวณน้ าหนัก – ส่วนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย ด าเนินการบริหารและจัดการศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ 
ด้านครูและบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

 โรงเรียนธีรศาสตร์ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มี 
การวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
บริบทของท้องถิ่น ผ่านการประเมินก่อน – ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรไปใช้ระดับดีขึ้นไป  สถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การท าแผนการจัดประสบการณ์  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
 

 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ตรงตาม 
สาขาวิชาหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน โดยจัด
โครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของครู เอกสารสรุปการค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่  
เอกสารสรุปการอบรม / สัมมนาของครู 
 

 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรให้มี 
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ส่งเสริมให้มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โดยจัดโครงการ / งาน 
/ กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21  โครงการขวัญ
และก าลังใจ เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม/สัมมนา  งานเยี่ยมบ้าน  โครงการประเมินพัฒนาการ 
 

 จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัด 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสื่อ
การเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรู้  โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ ์   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 



 

 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น แผนการจัดประสบการณ์  โครงการคุณหนู
รอบรู ้   โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่    โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์  โครงการ
คุณหนูรอบรู้  
 

 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินการ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม 
เช่น โครงการหลักสูตรสถานศึกษา  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  รายงานการประเมินตนเอง  โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน   โครงการโปร่งใสได้คุณภาพ    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ โครงการวัน
พบผู้ปกครอง โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
 

3. จุดเด่น 
- มีโครงการขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 

- จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
- การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์

และพัฒนาครูไม่ค่อยเพียงพอ 
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย ได้จัดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  

 
 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กมี 

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบภาษาธรรมชาติ การสอนแบบสตอรี่ไลท์ บูรณาการการสอนแบบBBL เป็นต้น ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในรูปแบบบูรณาการ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข ด้วยการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  จัดบรรยากาศ  โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น  แผนการ
จัดประสบการณ์ งานกีฬาสีระดับปฐมวัย  งานวันส าคัญ  งานบันทึกความดี   โครงการหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์   
โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  
โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี  โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ  โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
โครงการวันบัณฑิตน้อย 
 

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ที่ 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็ก
ได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น  แผนการ
จัดประสบการณ์  การนิเทศการสอน  งานบันทึกความดี โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โครงการคุณหนูรอบรู้   โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ   โครงงานเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา  โครงการทัศนศึกษา  โครงการหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้ 
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม โดยเด็ก
มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่



เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบเป็นต้น  โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น  ประเมิน
ห้องเรียน  จัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย  งานจัดท าสื่อและ
อุปกรณ์  โครงการคุณหนูรอบรู้  โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  
โครงงานเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
 

 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ครนู าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการ / 
งาน / กิจกรรม เช่น บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  การนิเทศการสอน  การตรวจผลงานนักเรียน  ประเมิน
พัฒนาการของเด็ก โครงการประเมินพัฒนาการ  รายงานผลการประเมินพัฒนาการ  โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน  โครงการพบผู้ปกครอง 
 

3. จุดเด่น 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  
- มีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับเด็ก 
 

4. จุดควรพัฒนา 
- ในห้องเรียนจัดให้มีมุมต่างๆ 4 มุม ซึ่งน้อยไป  
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 - โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกมีระบบการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิก มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาลมีการบูรณาการคุณค่าพระวรสารมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก โดยจัดโครงการ / งาน / กิจกรรม เช่น  งาน
สอนค าสอน งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก งานวันคริสต์มาส  
โครงการอาสาท าดี  

 
3. จุดเด่น 

- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  
  

4. จุดควรพัฒนา 
- ในปีที่ผ่านมาเด็กได้เรียนค าสอนค่อนข้างน้อย  
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 - โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ด้านคุณภาพของเด็ก ไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมีการชั่งน้ าหนัก วัด

ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีร่างกายแข็งแรง
เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว มือกับตาประสานสัมพันธ์กัน มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ตามวัย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ตามวัย มีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม มีเมตตากรุณา มีน้ าใจ 
ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือและแบ่งปัน สวดภาวนาเช้า – เย็น นั่งสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม ด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้านสติปัญญา ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย โดยมี
โครงการต่างๆ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ รูปภาพ ผลงานเด็ก 

- ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ มีหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2561 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เป็น
หลักสูตรแกนกลาง จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน ซึ่งครูมีวุฒิการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย 10  คน ครูที่มีประสบการณ์สอนในระดับปฐมวัย 8 คน ครบชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม     จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ครูจัดห้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลอดภัยน่าอยู่ มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก มีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรม มีป้ายนิเทศ  และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีทีวี สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ มีระบบคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยโครงการ / งาน / กิจกรรม ต่างๆ รูปภาพ ผลงานเด็ก 

- ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล ด้วยการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริมพิเศษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ กิจกรรมภาษาจีน กิจกรรมว่าย
น้ า กิจกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยทั้งภายในห้องเรียน มีป้ายนิเทศหน่วย
การเรียน มีทีวีเพื่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน มีบัตรค าประกอบภาพ ภายนอกห้องเรียน มีก าแพงแห่งการ
เรียนรู้ ป้ายนิเทศรอบอาคาร มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุง มีการจัดโครงงาน / งาน / กิจกรรมต่างๆ 

 



3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
- เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือขอรับตราพระราชทานอย่าง 
ต่อเนื่อง 
- เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21   

       - เพ่ิมกิจกรรมในโครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
1. จุดเด่น 

- เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา มีมารยาทการ
ไหว้  
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด  
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  
- มีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับเด็ก 

2. จุดควรพัฒนา 
- การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือขอรับตราพระราชทานยังไม่
ต่อเนื่อง 
- การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครูไม่ค่อยเพียงพอ 

- การจัดให้มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ค่อนข้างน้อย 
3. แนวทางการพัฒนา 

- เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือขอรับตราพระราชทานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้มากข้ึน 
- จัดให้มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุม โดยมีป้ายแสดงชัดเจน 

4. ความต้องการช่วยเหลือ 
- โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้อย่างรอบด้าน
แก่บุคลากรครู 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
- การใช้โปรแกรม Thai growth – Known Age  ในการค านวณน้ าหนัก – ส่วนสูง 
- โครงการขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
- โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
 

6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

 

 

 



ภาคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                    รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัย   ปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียนธีรศาสตร์   
37/3 หมู่ 16     ต าบลท่าผา 

อ าเภอบ้านโป่ง   จังหวัดราชบุร ี
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ค าน า 
การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น

กระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยที่มี
ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับ
ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธีร
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุก
ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานใช้มาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
24  กันยายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
     โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0  และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ได้รับการอภิบาล

ด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา

ตนเองได้เต็มศักยภาพ 
4.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
เป้าหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
3. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
5. พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
8. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
9. ส่งเสริมการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
10. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
11. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
12. ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
13. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
14. ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 15. ส่งเสริมการจัดการศึกษาคาทอลิก 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การพัฒนาเด็ก มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์เป็นความสามารถตาม

วัยที่คาดหวังให้เกิดบนพ้ืนฐานพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงอายุ เพื่อน าไปก าหนดในสาระการเรียนรู้
และการประเมินพัฒนาการ มีรายละเอียด ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี 
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน                     

 3. มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 
 4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว   
 5. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
 6. มีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
 8. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมวัย 
 10. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 

โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้เด็ก มีคุณธรรม  มีความรู้  มีความ
พร้อมและพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดประสบการณ์เรียนรู้เน้นการเรียนปนเล่น และสร้าง
กิจกรรมเสริม เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดี มีความพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร ์
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
********************************************** 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงก าหนดตาม
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  ระดับปฐมวัย   ในปีการศึกษา  2561  ไว้ดัง
รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับดี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 
 
 

 
( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร ์

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

************************************************************************ 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.  2561  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนธีรศาสตร์  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การ
ประกันคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงประกาศ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ 
 ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
ร้อยละ80  

ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  80.00 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  80.00 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  80.00 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  80.00 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพดี 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดี 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับดี 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดี 

2.4  จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ระดับดี 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู  

ระดับดี 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพดี 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ระดับดี 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ระดับดี 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ระดับดี 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับคุณภาพดี 
4.1 ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล  ระดับดี 

4.2 มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร  ระดับดี 

4.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา  ระดับดี 

4.4 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ระดับดี 



สรุปผลการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ระดับปฐมวัย 
 

รายละเอียดที่ 1.1  ร้อยละ 80.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ด ีและดูแล
ความปลอดภัย
ของตนเองได้  
 

เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 

1) เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

ร้อยละ 80.00 ของเด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2) เด็กสามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี  

ร้อยละ 80.00ของเด็กสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี 

3) เด็กสามารถใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  

ร้อยละ 80.00ของเด็กสามารถใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

4) เด็กสามารถดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  

ร้อยละ 80.00ของเด็กสามารถดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

5) เด็กสามารถปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
 

ร้อยละ 80.00ของเด็กสามารถ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

6) เด็กสามารถหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวัง  
ภัยจากบุคคล  
สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 

 ร้อยละ 80.00ของเด็กสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล  
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 

 
 



รายละเอียดที่ 1.2  ร้อยละ 80.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม
และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้  
 

เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น มี
จิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้
หน้าที่รับผิดชอบ อดทน
อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด ชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 

1) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม 
2) รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย  

ร้อยละ 80.00 ของเด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย 
 

3) ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 80.00 ของเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 

4) มีจิตส านึกและค่านิยม
ที่ด ี

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก มีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี 

5) มีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

6) ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 80.00 ของเด็ก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

7) เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก เคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

8) ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80.00 ของเด็กมีซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

9) ชื่นชมและมีความสุข
กับศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก ชื่นชมและ
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 

 

 

 



รายละเอียดที่ 1.3  ร้อยละ 83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  
 

เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน มี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัวเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
เล่นและท างาน  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง  

1) เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  
 

ร้อยละ 80.00 ของเด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  
 

2) มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง 
 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก มีวินัยใน
ตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
 

3) มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 
 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก มีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 
 

4) มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
เป็นต้น 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ เป็นต้น 

5) ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น  
 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก ยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น  
 

6) เล่นและท างาน  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง 

ร้อยละ 80.00 ของเด็ก เล่นและ
ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง 
 

 
 
 
 



รายละเอียดที่ 1.4  ร้อยละ 83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้  
 

เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทาน 
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย มีความ  
สามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้
สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทางการเล่น
อิสระ เป็นต้น และใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
เป็นต้น เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้  

1) เด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
2) ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ  

ร้อยละ 80.00  ของเด็ก สนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ  
 

3) อ่านนิทาน และเล่า
เรื่องท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย  

ร้อยละ 80.00  ของเด็ก อ่านนิทาน 
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

4) มีความ  
สามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้

ร้อยละ 80.00  ของเด็ก มีความ  
สามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 
 

5) สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทางการเล่น
อิสระ เป็นต้น 

ร้อยละ 80.00  ของเด็ก 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระ 
เป็นต้น  

6) ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยายแม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นต้น เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 80.00  ของเด็ก ใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยายแม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 
 
 
 
 



รายละเอียดที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น  
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น  
 

1)  สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยโดยสถานศึกษา 

- มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
- หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของท้องถิ่น ผ่านการประเมินก่อน – 
ระหว่าง และหลังการน าหลักสูตรไปใช้
ระดับดีข้ึนไป  ระดับดี 

2) ออกแบบการจัดประสบการณ์
ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการ 
3) ออกแบบการจัดประสบการณ์
ที่เตรียมความพร้อมความ
แตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  
 

- สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน 
การพัฒนากระบวนการคิด การสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สะเต็มศึกษา เป็นต้น ระดับดี 

- สถานศึกษาส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์และความแตกต่างของเด็ก
ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น  
 

 
 
 



รายละเอียดที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.2 จัดครูให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน  
 

สถานศึกษาจัดครูให้
เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอนหรือจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับ
ชั้นเรียน  
 

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการเรียนการสอน
หรือจัดครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
กับชั้นเรียน  

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชา
หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน ระดับดี  
 

 

รายละเอียดที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.3 ส่งเสริมให้ครู
มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์  
 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความ สามารถใน
การวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการ
เด็ก ใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรม มีการสังเกต
และประเมิน  
พัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็ก และครอบครัว 

1) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการของเด็กใช้
ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม  

- ส่งเสริมและพัฒนาครแูละบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะ
ในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการของเด็กใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม   
ระดับดีเลิศ 
 
 
  

2) มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคล  

- ส่งเสริมให้มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  ระดับ
ดเีลิศ 
 

3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว  
 

- ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว ระดับดีเลิศ 

 



รายละเอียดที่ 2.4 จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.4 จัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ  
 
 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มี
มุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็ก
มุด ลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้ 

1) สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วม
ใจ ระดับดีเลิศ 

2) มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย ระดับดีเลิศ 

3) มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด 
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสื่อการ
เรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ
จากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู้  ระดับดีเลิศ 

 
รายละเอียดที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
คร ูระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
ส าหรับครู  

สถานศึกษาอ านวยความ
สะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ 
และอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
คร ู

1) สถานศึกษาอ านวยความ
สะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) สถานศึกษาอ านวยความ
สะดวกด้านวัสดุ และอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

- สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ 
และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู ระดับดี 

 
 



รายละเอียดที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

2.6 มีระบบ
บริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม  
 
 

สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษา ก าหนด 
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและ
ด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้ 
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

- สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้  
 

- สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้ ระดับดี 
 

- มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินการ  
 

- มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนินการ ระดับด ี
 

- จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น า
ผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

- จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ระดับดี 

 

 

 

 



รายละเอียดที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของรายละเอียด ประเด็นพิจารณา/ 

ประเด็นการพัฒนา 
เกณฑ์คุณภาพ 

3.1 จัด
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ  
 
 

ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้านท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 
2) ครจูัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

-  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล ระดับด ี
-  ครจูัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว ระดับดี 

 

รายละเอียดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของรายละเอียด ประเด็นพิจารณา/ 

ประเด็นการพัฒนา 
เกณฑ์คุณภาพ 

3.2 สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  
 

ครูจัดประสบการณ์ท่ี
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือก เล่นเรียนรู้ ลงมือ 
กระท า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  

1) ครูจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ 

-  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบ 
 ระดับดีเลิศ 

2) แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ 
กระท า 

-  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้
เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 



รายละเอียดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

  และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  

ระดับดเีลิศ 

 
รายละเอียดที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

3.3 จัด
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อ และ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  
 

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ
การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจและวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย 
สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด
และหาค าตอบเป็นต้น 

- ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม โดย
เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
เช่น ป้ายนิเทศการดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น  
 

- ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น 
ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
ระดับดี 
 

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจและวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุน้ให้คิดและหา
ค าตอบเป็นต้น 

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบเป็นต้น ระดับดี 

 

 

 



รายละเอียดที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง 
และน าผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 
 

ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด 
ประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย  
 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ระดับดี 

2) ครูวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม  
 

- ครูวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ระดับดี 
 

3) ครูน าผลการประเมินที่
ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 

- ครนู าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก ระดับดี 

4) ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ครแูลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดที่ 4.1 ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก ระดับดี 
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
รายละเอียดของ

มาตรฐาน 
ค าอธิบายของ
รายละเอียด 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นการพัฒนา 

เกณฑ์คุณภาพ 

4.1 ระบบการจัด
การศึกษาแบบ
คาทอลิก 

ระบบการจัดการศึกษา
แบบคาทอลิก มีฝ่ายหรือ
งานจิตตาภิบาล มีการบูร
ณาการคุณค่าพระวรสาร 
มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของฝ่ายอบรม
ศึกษา มีการจัดบรรยากาศ
คาทอลิก 

1) ระบบการจัดการศึกษา
แบบคาทอลิก มีฝ่ายหรือ
งานจิตตาภิบาล  

- มีระบบการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิก มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิ
บาล ระดับดี 

2) มีการบูรณาการคุณค่า
พระวรสาร  

- มีการบูรณาการคุณค่าพระวร
สาร ระดับดี 

3) มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของฝ่ายอบรม
ศึกษา  

- มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
ฝ่ายอบรมศึกษา ระดับดี 

4) มีการจัดบรรยากาศ 
คาทอลิก 

- มีการจัดบรรยากาศ 
คาทอลิก ระดับดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์  
                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ   
                พัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 97.00 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย   97.00  คะแนน  มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 
ที่   258  / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาสามารถน ามาตรฐานการศึกษาไปก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนธีรศาสตร์ จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุมปรึกษาหารือ และด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
2. นางสาวดวงพร     พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย    รองประธาน 
3. นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย กรรมการ 
4.  นางสาวจีรนุช     ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย กรรมการ 
5. นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย กรรมการ 
6. นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย  กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย  กรรมการ 
8. นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น หัวหน้างานธุรการปฐมวัย   กรรมการ 
9. นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 1  กรรมการ 
10.  นางสาวดวงตา    ไผทฉันท์ หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 2  กรรมการ 
11.  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 3  กรรมการ 
12.  นางสาวศยามล    ว่องแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย   เลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 



ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
2. คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาปฐมวัยดังนี้ 

    1. บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์    ประธาน 
      2. นางสาวดวงพร  พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  รองประธาน 

        3. นางสาวพัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4. นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม  คร ู     กรรมการ 
  5. นางสาววรรณา  แซ่เล้า  คร ู      กรรมการ 
  6. นางอนงค์  บุญมี  คร ู     กรรมการ       
  7. นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ คร ู     กรรมการ       
  8. นางอัมพร  ภักด ี  คร ู     กรรมการ       
 9. นางพรกมล  แสงสุระธรรม คร ู     กรรมการ 
 10. นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล คร ุ     กรรมการ       
 11. นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น คร ู     กรรมการ       
 12. นางสาวดวงตา  ไผทฉันท์   คร ู     กรรมการ       
 13. นางสมใจ  รัตนพรชัย คร ู     กรรมการ       
 14. นางสาวชุติมา  สุถาพร            คร ู     กรรมการ  
 15. นางสาวศยามล  ว่องแก้ว  คร ู         กรรมการ /เลขานุการ 

  
หน้าที่  

1. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ วางแผนและรับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานหน่วยงานต่างๆภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสาร และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนแก่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินและรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. รายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัดและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือรายงาน
ประจ าปี  ปีการศึกษา 2561   ให้เสร็จสิ้น 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ วันที่  24  กันยายน   พ.ศ.  2561 

 
    ลงชื่อ               

 ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 



 
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที่   259  /  2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

*********** 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของตนเองทุกปีตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 
 โรงเรียนธีรศาสตร์ จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

1. บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
3. นางประภาพรรณ ไชยวงศ ์ หัวหน้าประกันคุณภาพภายในฯ กรรมการ 
4. นางสาวดวงพร พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กรรมการและ 

เลขานุการ 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน    พ.ศ. 2561 

                                           

     
      
 
 

( บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


