
 
 

แบบสรปุรายงานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา(SAR)  
ประจ าปีการศกึษา 2558 
ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

1. โรงเรียน....เทพพิทักษ์.......  แขวง/ต าบล...บางคูรัด....  เขต/อ าเภอ....บางบัวทอง....  จังหวัด.....นนทบุรี..... 
2. ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี     สช.กทม.    สช.จังหวัด.....นนทบุรี......   สพป. ...นนทบุรี....เขต..2.. 
3. จ านวนครู..........3......คน   จ านวนนักเรียน....86......คน    โทรศัพท์....0-2927-2599... 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวนเด็ก/
ครู    ท่ีอยู่
ในระดับ 3  

ข้ึนไป 

จ ำนวนเด็ก/
ครู    

ท้ังหมด 

ร้อยละ/ ระดับ
ท่ีได้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภำพ 
ควำม หมำย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      (รวม มฐ.ที่ 1 – มฐ.ที่ 4) 20.00 19.72   

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 4.89   

1 มีน้ ำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 86 86 95.29 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย 86 86 99.37 1.50 1.49 5 ดีเยี่ยม 

3 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน 86 86 98.51 1.50 1.47 5 ดีเยี่ยม 

4 หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 86 86 98.84 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 4.94   

1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 86 86 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2  มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก 86 86 97.23 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย 86 86 97.22 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักธรรมชำติ 86 86 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.97   

1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอำจำรย์ 86 86 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

2 มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 86 86 99.42 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

3 เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 86 86 98.26 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนนับถือ 86 86 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 



๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  
จ ำนวนเด็ก/ครู    
ท่ีอยู่ในระดับ 3  

ข้ึนไป 

จ ำนวน
เด็ก/ครู    
ท้ังหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับ 

ท่ีได้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 

เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม หมำย 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00 4.92   

1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจ และรักกำรเรียนรู้ 86 86 97.30 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

2 มีควำมคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่ำง  ๆที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้ 86 86 98.07 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย 86 86 99.76 1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 86 86 98.02 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 86 86 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (รวม มฐ.ที่ 5 – มฐ.ที่ 8) 65.00 64.8   

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 20.00 19.58   

1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 

3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

2 ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

3 ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก 3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก 3 3 93.33 2.00 1.86 5 ดีเยี่ยม 

5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำง
หลำกหลำย และสรุปรำยงำนผลพัฒนำกำรของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในกำรปรับกำรจัดประสบกำรณ์ 

3 3 93.33 2.00 1.86 5 ดีเยี่ยม 

7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย 3 3 93.33 2.00 1.86 5 ดีเยี่ยม 

10 ครูจัดท ำสำรนิทัศน์และน ำมำไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำเด็ก 

3 3 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 20.00 20.00   



๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  
จ ำนวนเด็ก/ครู    
ท่ีอยู่ในระดับ 3  

ข้ึนไป 

จ ำนวน
เด็ก/ครู    
ท้ังหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับ 

ท่ีได้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 

เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม หมำย 

1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย   5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

2 ผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย 

 
 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำร
ประเมินผลหรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำร 

 
 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ   5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

 
 5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย   5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20.00 20.00   

1 มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน ำสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย 

 
 5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

  
5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 
 5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

5 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน   5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 4.8   

1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ   5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

 
 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 



๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  
จ ำนวนเด็ก/ครู    
ท่ีอยู่ในระดับ 3  

ข้ึนไป 

จ ำนวน
เด็ก/ครู    
ท้ังหมด 

ร้อยละ/ 
ระดับ 

ท่ีได้ 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ท่ีได้ 

เทียบระดับ
คุณภำพ 

ควำม หมำย 

3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำร 

 
 4.00 1.00 0.80 4 ดีมำก 

4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 5.00 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

5 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

 
 5.00 0.5 0.5 5 ดีเยี่ยม 

6 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

 
 5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 5.00   

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 5.00   

1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 

 
 5.00 2.50 2.50 5 ดีเยี่ยม 

2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
 5.00 2.50 2.50 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.4   

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเนน้ของ
การศึกษาปฐมวัย  

5.00 4.4   

1 จัดโครงกำร  “รอยยิ้มพิมพ์ใจ  ไหว้ถูกวิธี  วจีเพรำะพริ้ง”   4.00 3.00 2.40 4 ดีมำก 

2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย   5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.4   

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น 

5.00 4.4   



๕ 

 

1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเก่ียวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

1) โครงกำรมือน้อยๆ  โตไปไม่โกง 
2) โครงกำรเด็กปฐมวัยเปิดโลกอำเซียน 
3) โครงกำรเด็กดีรู้จักเก็บออม 

 

 4.00 3.00 2.40 4 ดีมำก 

2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย   5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    100 98.32  ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้....98.32...... 

ระดับคุณภำพ 
 ระดับ 1 

(0.00 - 49.99) 

 ระดับ 2 

(50.00 - 59.99) 

 ระดับ 3 

(60.00 - 74.99) 

 ระดับ 4 

(75.00 - 89.99) 

 ระดับ 5 

(90.00 - 100.00) 

 (ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สถานศึกษา   

1. จุดเด่นของสถานศึกษา 
1) ด้านครู 

ครูผูส้อนระดับอนบุำลโรงเรียนเทพพิทักษ์ทกุคนสำมำรถจัดกิจกรรมที่มปีระสิทธิภำพสง่ผลต่อกำรพฒันำเด็กปฐมวัย   
รู้เป้ำหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  น ำหลักสูตรสถำนศึกษำมำวำงแผนพัฒนำคุณภำพอย่ำงมีระบบ  น ำหลักสูตรมำ 
วิเครำะห์และจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส ำคัญ  น ำผลกำรประเมินแผนจัดประสบกำรณ์มำปรบัปรุงพฒันำ 
คุณภำพให้ดีข้ึนและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ยุคปัจจุบัน  มกีำรประเมินเด็กตำมสภำพจรงิ  น ำกระบวนกำรวิจัยในช้ันเรยีนมำใช้ 
กับเด็ก  จัดกจิกรรมทีส่่งเสริมคุณภำพเด็ก  และจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำเด็กด้ำนร่ำงกำย  ด้ำนอำรมณ์ – จิตใจ  
 ด้ำนสังคม  และด้ำนสติปญัญำ  ครูดูแลเอำใจใส่เด็กอย่ำงทัว่ถึง  มีกำรท ำงำนเป็นทีม  มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำนที่ 
รับผิดชอบ  มีควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์เด็ก  มีควำมตั้งใจและมุง่มั่นในกำรปฏิบัตหิน้ำที่  ขยัน  อดทน  เสียสละ   
เป็นแบบอย่ำงที่ดีกับเด็ก  มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอเข้ำรับกำรอบรม  ศึกษำดูงำน  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำงเพื่อ 
มำสนทนำกบัเดก็ๆ  มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผูป้กครอง  เด็ก  และชุมชน 

2) ด้านผู้บริหาร 
ผู้บริหำรโรงเรียนเทพพิทกัษ์เป็นบุคคลทีม่ีประสบกำรณ์ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัย  มีกำรส่งเสริมกำรท ำงำน 



๖ 

 

เป็นทมี  มีวิสัยทัศน์และภำวะผู้น ำทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำรสถำนศึกษำ  ได้รับรำงวัลผูบ้รหิำรดเีด่น  ประพฤติตนเป็นแบบ 
อย่ำงที่ดี  มีควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กบัครู – บุคลำกรในโรงเรียน 
ตระหนักและส่งเสริมให้ครูได้มีกำรปรับปรงุและพฒันำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรพฒันำ
ควำมสำมำรถของครู  บริหำรงำนโดยใช้หลักกำรมสี่วนร่วม  มีกำรกระจำยอ ำนำจ  บรหิำรบุคคลและงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  มีควำมเป็นประชำธิปไตย  ตระหนักถึงกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนและตัวช้ีวัด 

3) ด้านผู้เรียน 
เด็กปฐมวัยมีกำรปฏิบัติตนตำมหลกัศำสนำ  มีควำมขยัน  อดทน  จิตใจเอื้ออำทร  เมตตำกรุณำ  เสียสละ  กตัญญูกตเวที 

มีสัมมำคำรวะตำมแบบวัฒนธรรมไทย  ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัดได้เหมำะสมกับวัย  มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์  รู้จักกำรรบัประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์  มีสุขลักษณะที่ดี  มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน   
สุขภำพกำย  สุขภำพจิตที่ดี  สุขนิสัยที่ดี  ช่ืนชมด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และกำรเคลื่อนไหว  มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี  เข้ำใจพิษภัย
และห่ำงไกลจำกยำเสพติด  มีควำมรู้ทักษะเบือ้งต้น  มีทักษะกำรท ำงำน  มีจินตนำกำร  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  รู้จักกำร
เป็นผู้น ำและผู้ตำม  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้รูจ้ักกำรท ำงำนเปน็ทีม  กระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้  มีทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมือ  
ประสำทสัมผัส  มิติสมัพันธ์  กล้ำแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย  
 
 
 
 
 

4) ด้านสถานศึกษา 
โรงเรียนเทพพทิักษ์มรีะบบกำรบริหำรจัดกำรดี  มีกำรพฒันำองค์กรอย่ำงเป็นระบบ  กำรบรหิำรงบประมำณ 

โปรง่ใสตรวจสอบได้  จัดองค์กรตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนโดยมีครู – บุคลำกรมสี่วนร่วม  มีบรกิำรรถรับ – ส่งนักเรยีน  
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภพกำรศึกษำ  แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี  มีกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อม  
ส่งเสริมควำมสมัพันธ์ควำมร่วมมือกับชุมชน  ส่งเสริมให้ครู – บุคลำกรพฒันำตนเอง  และเข้ำรับกำรอบรม  ให้ควำมส ำคัญ
และควำมร่วมมอืในกิจกรรมด้ำนศำสนสัมพันธ์กบัทุกศำสนำ  ได้รับควำมร่วมมือ  กำรยอมรับ   สนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน  และชุมชนได้เป็นอย่ำงดี  มีกำรประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรของโรงเรียนให้ผูป้กครองและชุมชนรับทรำบ   
มีกำรจัดประสบกำรณ์ให้เหมำะกับกำรพฒันำควำมต้องกำรของเด็กปฐมวัย   มีงบประมำณในกำรสนบัสนุนในกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย  มีทรัพยำกรและปัจจัยเอื้อตอ่กำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  มีสภำพแวดล้อมรม่รื่น
เหมำะเป็นแหลง่เรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน  ส่งเสรมิใหเ้ด็กไดใ้ช้แหล่งเรียนรู้จำกภูมปิัญญำท้องถ่ิน  มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรวัดผล  ประเมินผล  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่มปีระสิทธิภำพ  มีกำรประเมินตำมสภำพจริง  มุ่งส่งเสริมพฒันำ
เด็กใหเ้ป็นคนดีของครู  พ่อแม่ผู้ปกครอง  และสงัคม  มีสื่อเทคโนโลยีทีเ่อื้อตอ่กำรเรียนรู้อย่ำงพอเพียง  มีอำคำรเรียน   
ห้องประกอบกำร  สื่อกำรเรียนกำรสอนที่พอเพียงและพร้อมใช้ 

2. จุดควรพัฒนา 
2.1  ด้านครู 

       ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กมกีำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยกบัเด็ก  เพิ่มเติมในกำรประเมินทีส่อดคล้องตำมสภำพ
จริงของเดก็เป็นรำยบุคคลเพือ่เป็นแนวทำงพัฒนำเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2  ด้านผู้บริหาร 
       สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรใหม้ีครหูรือผู้เลี้ยงดูแลเดก็ครบห้องและจ ำนวนเพียงพอกบัจ ำนวนเดก็ 
 2.3  ด้านสถานศึกษา 
                 - ไม่มี – 

3. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 



๗ 

 

3.1  ด้านครู 
ครูผูส้อนมีกำรพฒันำรปูแบบกำรจัดประสบกำรณ์ให้กบัเด็กปฐมวัยโดยเน้นกำรใช้ค ำศัพท์  ประโยค 

ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติกจิวัตรประจ ำวันอย่ำงง่ำยให้เหมำะสมกบัวัย 
 3.2  ด้านผู้บริหาร 
       ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครู – บุคลำกรในกำรจัดประสบกำรณ์ใหก้ับเด็กปฐมวัยสูร่ะดับมำตรฐำนสำกล  มี
กำรจัดครูหรือผูเ้ลี้ยงดูแลเด็กครบหอ้งและจ ำนวนเพียงพอกบัจ ำนวนเด็ก 
 

3.2 ด้านสถานศึกษา 
-ไม่มี-     
 
 
 
 

4.   ความต้องการความช่วยเหลือ 
 4.1  ด้านครู 
       กำรจัดเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องกบักำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  อบรมเกี่ยวกบักำรจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กบัครปูฐมวัย 

 
           4.2  ด้านผู้บริหาร 
        สนับสนุนด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ  ของครูโรงเรียนเอกชน  กำรส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กบัครู – 
บุคลำกรในสงักัด สช. 
 4.3  ด้านผู้เรียน 
       เปิดโอกำสใหเ้ด็กปฐมวัยได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรได้เหมำะสมกบัวัย 
 4.4  ด้านสถานศึกษา 
       กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร  กำรอบรม  เอกสำรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องให้กบัทำงโรงเรียน 
 
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลที่ได้กรอกในแบบสรปุฯน้ีมำจำกแบบรำยงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
ที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้ึน  
   
     ลงช่ือ                                  (ผูร้ับรองข้อมูล) 
                                                               (นำงนปภำ       นิลน้อย)   
        ต ำแหน่งผู้จัดกำร /ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพพิทกัษ์ 
                วันที่  31  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.2559 
 

 


