รายงานประจาปี ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายให้เหมาะสมกับวัย มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติ เหตุ
ภัยและสิ่งเสพติด โดยจัดมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กประกอบด้วยงาน ดังนี
งานติดตามชั่งน้าหนัก- วัดส่วนสูงของเด็ก โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาเด็กให้ มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย โดยครู
ประจ้าชันติดตามชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูงของเด็กทุกคน จ้านวน 2เดือน ต่อ 1ครังแล้วน้ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
การเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กให้แข็งแรงมีน้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย และจัดให้ครูประจ้าชันทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กทุก
คนเพื่อวัดและประเมินผล ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสภาวะร่างกายอยู่ในสภาพที่ดี จัด
ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยจัดให้ครูประจ้าชันตรวจสุขภาพของเด็กทุกวันหลังจากเข้าแถวเคารพธง
ชาติ และแจกเจลล้างมือให้เด็กล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้าปากในเด็ก จัดเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์
แพทย์วัดไทรมาตรวจสุขภาพปาก และฟันให้กับเด็กทุกคน และให้ความรู้กับเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง
เคลือบฟลูออไรด์ และแจกแปรงสีฟันให้กับเด็กทุกคนส้าหรับแปรงฟัน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี และน้าความรู้ไป
ใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในชีวิตประจ้าวันได้ และทางโรงเรียนเห็นความส้าคัญในการดูแลสุขภาพของ
เด็ก เพื่อให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด จึงจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็กให้ทันต่อ
เหตุการณ์ เกี่ยวกับโรคต่างๆ สาเหตุของการเกิดโรค และวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดขึนในปัจจุบัน
จากการจัดโครงการ งาน กิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีน้าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ที่ก้าหนดการแข่งขัน ศิลปะในแต่ละเดือน เช่น การประกวดวาดภาพตาม
จินตนาการ การพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ การปั้นดินน้ามัน การฉีก ตัด ปะการประดิษฐ์เศษวัสดุ โดยส่งตัวแทน
เด็กของแต่ละห้องเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและมีการมอบรางวัลให้กับเด็กที่มีความสามารถในการแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ จัดกิจกรรมอนุบาลลาซาลเกมส์ให้เด็กได้เข้าร่วมท้ากิจกรรม เช่น การแข่งขันเกมส์และกีฬาประเภทต่างๆ การ
ประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ มีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัยได้จัดท้าโครงการปลูกฝังระเบียบวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งใน
โครงการนีมี 1.งานเด็กลาซาลมีวินัยที่จัดการประกวดระเบียบวินัยในการเข้าแถว การเดินแถว เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย
ในตนเอง รู้จักรอคอยตามล้าดับก่อน - หลัง เด็กมีความรับผิดชอบในการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ เด็กได้รับการอบรม
มารยาทการรับประทานอาหาร มีการอบรมให้ความรู้หน้าเสาธงและจั ดกิจกรรมให้เด็กได้กล้าแสดงออกการเป็นผู้น้าผู้
ตามที่ดี เด็กท้ากิจกรรมการละเล่นต่างๆ ภายใต้กฏเกณฑ์ และมีแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พัฒนาตัวเด็กให้มีคุณภาพที่ดีขึน 2.กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู โดยจัดกิจกรรมพิธี
ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ เพื่อให้เด็กมีสัมมาคารวะแสดงออกถึงความกตัญญูเชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสอน
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู3.กิจกรรมค่ายคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ได้ฝึกปฏิบัติโดย
เข้าฐานการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดให้เด็กได้ท้ากิจกรรมร่วมกันในวันส้าคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
เด็กได้เรียนรู้และน้าไปปฏิบัตติ นในสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
จัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านโดยให้เด็กได้ยืม
หนังสือนิทานจากห้องสมุดไปอ่านที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองได้สังเกตพร้อมกับจดบันทึกพฤติกรรมการ
อ่านของเด็กลงในคู่มือหนูน้อยรักการอ่าน และส่งคืนให้กับครูประจ้าชันในวันจันทร์ของสัปดาห์ต่อไป จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยระดับปีที่ 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ไปทัศนศึกษาที่บึงบอระเพ็ด เพื่อไปเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้า และในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 2 –
3 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน แมลง ศัตรูพืชท้องฟ้าจ้าลอง
และการทดลองวิทยาศาสตร์ส้าหรับเด็ก จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 ในวันที่
29– 31 มกราคม 2561 โดยได้จัดกิจกรรมแบ่งตามฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ร่วมท้ากิจกรรมตามฐานต่างๆ กับครู
ประจ้าฐาน จัดงานบริการ I.C.T ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขันพืนฐาน โดยจัดตารางให้เข้าเรียนห้องละ
1 ครัง / สัปดาห์ จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลที่ให้เด็กและครูแต่ละห้องได้น้าเอาผลงานในการประกอบอาหาร / ขนม /
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดจ้าหน่ายให้กับครูและผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดอนุบาล
ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตังใจ และรักการเรียนรู้ มี
ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ เ รี ย นรู้ มี ทั ก ษะทางภาษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย มี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กได้รับการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา เป็นไปตามวัยได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยงานดังนี งานนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ครูจัด
กิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่บูรณาการผ่านการเล่น โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการนิเทศการ
เรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครัง จัดงานนิเทศขยายผลเชิงปฏิบัติการ มีการส่งตัวแทนครูเข้ารับการอบรมตาม
หน่วยงานต่างๆ และน้าความรู้มาขยายผลให้กับเพื่อนครู เพื่อน้าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหัวข้อ
ดังนี วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เรื่องการจัดท้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย งานจัดท้ากราฟสถิติเปรียบเทียบพัฒนาการเด็ก
ทัง 4 ด้าน ครูได้น้าผลการประเมินเด็กจากการสังเกต สนทนา สัมภาษณ์ มาบันทึกลงในแบบบันทึกประเมินพัฒนาการ
ทัง 4 ด้าน และสรุปรายงานผลพัฒนาการ โดยจัดท้ากราฟสถิติเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กของแต่ละภาคเรียนและ
รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ นอกจากนียังส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดท้าวิจัยในชันเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อให้ครู
ได้ศึกษาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็ก และคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับเด็ก ท้าให้เด็กได้รับ
การแก้ปัญหาและมีพฤติกรรมที่ดีขึน จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเรียนรู้ของเด็กทังภายในและภายนอกห้องเรียน
ที่เน้นความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีท้าให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ครูมีการจัดท้าข้อ มูลสารนิทัศน์อย่างเป็นระบบ โดยมี การจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การบันทึก
พฤติกรรมการวิเคราะห์ ผลงานเด็กทังรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี
ยังจัดให้มีโครงการพัฒนาครู – บุคลากร ซึ่งประกอบด้วยงานส้ารวจจัดสรรครูให้ตรงตามวุฒิและความสามารถ โดยมี
การคัดเลือกครูผู้สอนปฐมวัยที่มีความรู้และความสามารถ ส้าหรับครูที่ไม่จบตรงตามวุฒิการศึกษาจะได้รับการเข้าอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน้าความรู้ไปพัฒนาตนเอง จัดให้มีงานส่งครูเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาต่อ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เท่าทันกับโลกยุคปัจจุบัน จัดให้มีงานยกย่องเชิ ดชูเกียรติ ซึ่งในปี
การศึกษา 2560 มีครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลจากคุรุสภาระดับปฐมวัยได้รับรางวัลครูดีเด่น จ้านวน 1 คน
ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย
สามารถจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย จัดท้าวิจัยในชันเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของเด็ก จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีวุฒิมีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โรงเรียนส่งเสริมผู้บริหารให้พัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้
ด้าเนินการบริหารด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศภายใน การวัดและประเมินพัฒนาทัง 4 ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครูปฐมวัย
เดือนละ 1 – 2 ครัง เพื่อก้ากับติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานครูให้มีประสิทธิภาพ จัดอบรม สัมมนา ผู้บริหาร
ครู บุคลากร ตามหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภายนอก เพื่อน้ามาพัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน
ทุกภาคเรียนมีการประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ของครูโดยหัวหน้าระดับ หัวหน้าวิชาการ และผู้บริหารที่ทางโรงเรียน
ก้าหนด น้าผลการประเมินมาจัดอันดับคุณภาพและสรุปผลสินปีการศึกษา ได้น้าผลไปพิจารณาการปรับเงินเดือนใกล้
สินปีการศึกษา ได้จัดท้าแบบส้ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น
และน้าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาครังต่อไปให้มีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น
ผู้บริหารมีความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น้า มีความคิดริเริ่มใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม น้าข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
สามารถบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
โรงเรียนจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยได้ด้าเนินการ
นิเทศให้ความรู้ความเข้าใจกับครูปฐมวัยทุกคน และให้ครูร่วมกันจัดท้าวิเคราะห์ หลักสูตรก่อนน้ามาจัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ์ ทางฝ่ายวิชาการได้มีการก้ากับ ติดตาม ดูแล การน้าหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสินปีการศึกษา
ครูผู้สอนจะร่วมกันจัดท้าแบบบันทึกการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทังมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกปีการศึกษา เพื่อน้าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน กฎระเบียบต่างๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ
งานแบบสอบถามความคิดเห็น โรงเรียนได้แจกแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย โดยทางฝ่ายวิชาการได้น้าข้อมูลความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
ผู้ปกครองมาร่วมจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น งานจัดสิ่ งอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก โรงเรียนได้จัดสิ่งอ้านวยความสะ ดวกและสร้าง
บรรยากาศแวดล้อมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กทังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย
ทุกห้องเรียนจัดให้มีมุมต่างๆ และมีสื่ออุปกรณ์ของเล่น ของใช้ ที่เหมาะสมและเพียงพอกับเด็ก ยังจัดให้มีห้องประกอบ
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องคอมพิวเตอร์ สระว่ายน้า สนามเด็กเล่น ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้ เกิดการ
เรียนรู้และช่วยพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
จากการที่โรงเรียนได้น้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและน้าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น รวมทังจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

มาตรฐานที่ 8 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท้ามาตรฐานการศึกษา โดยได้น้ามาตรฐานศึกษา
ปฐมวัยเพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมาด้าเนินการส่งเสริมพัฒนา จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฐมวัย
ให้มีคุณภาพยิ่งขึน ได้มีค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีและการด้าเนินการ ก้ากับ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม น้าไปปฏิบัติจริงมีการสรุปผลและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
จัดท้าสารสนเทศเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตินักเรียน ครู บุคลากร โครงการ งาน กิจกรรม และเอกสารต่างๆ และส่ง
ข้อมูลให้กับทางโรงเรียนสินปีการศึกษา หลังงานส้าเร็จแล้วได้จัดท้ารายงานประเมินตนเองระดับปฐมวัยพร้อมกับ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลและน้าเสนอให้กับส้านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
การจัด ท้ า งานประกั นคุ ณภาพภายในของโรงเรีย นได้ ก้า หนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พร้อ มกั บจั ดท้ า
แผนปฏิบัติงานประจ้าปีการศึกษา และน้าระบบข้อมูลสารสนเทศบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ น้าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพจัดท้ารายงานประจ้าปี (SAR) อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 9 โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จัดให้มีโครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยงานดังนี งานบริการและช่วยเหลือชุมชน จัดให้บริการ
ห้องสมุดระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก และครูเข้ามาศึกษาค้นคว้าและยืมหนังสือนิทานกลับไปอ่านที่บ้านทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ จัดบริการอาคารสถานที่ ให้กับหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กตามโอกาสต่างๆ
นอกจากนี ทางระดับปฐมวัยยังได้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนั กเรียน (ระดับปฐมวัย) ครังที่ 67 การ
แข่งขันปั้นดินน้ามัน และฉีก ตัด แปะ จัดให้มีงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของทางระดับปฐมวัย และวันส้าคัญต่างๆ มีการแจกจดหมาย / วารสารให้กับเด็กและผู้ปกครองได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและจัดให้มีงานส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทางระดับปฐมวัยได้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสาธิตวิธีการท้าและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเด็กและครูภายในโรงเรียน และมีการจัดท้าแฟ้มทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน / วิทยากรมาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการ/ งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่งผลให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
ระดับ ปฐมวัยได้จัดให้มี โ ครงการปลูกฝั งและส่ง เสริ มมารยาทการไหว้ โ ดยฝ่ ายกิ จการนักเรียนรับผิ ดชอบ
โครงการ และได้มีการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของระดับปฐมวัย ด้าเนินการปฐมนิเทศและเน้นย้า
ผู้ปกครอง เด็กให้ทราบอัตลักษณ์และขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก้าหนดไว้
อบรม สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงให้กับเด็กในการไหว้ พ่อ แม่ ครู และผู้ใหญ่ อย่างถูกต้องตามมารยาทของสังคมไทย ให้ครู
ระดับปฐมวัยทุกคนเกิดความตระหนักในการร่วมมือร่วมใจ ช่วยกัน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนให้เกิด อัตลักษณ์ขึนใน
ตนเอง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อตกลงที่เด็กต้องปฏิบัติไว้ให้เห็นชัดเจน หลังจากที่น้าไปปฏิบัติแล้วมอบหมายให้ครู
ประจ้าชัน ติดตามตรวจสอบตามข้อตกลงภาคเรียนละ 1 ครัง ด้าเนินการประเมินผลความพึงพอใจในการขับเคลื่อนอัต
ลักษณ์ที่เกิดกับเด็กเมื่อสินปีการศึกษา พร้อมรายงานผลการประเมินอัตลักษณ์และความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ชุมชนได้รับทราบ

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึน
โรงเรียนได้ด้าเนินการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึน โดยได้จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดในรูปแบบของชมรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักการด้ารงชีวิตตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดชมรมให้เด็กระดับปฐมวัยปี
ที่ 2 – 3 ได้เรียนรู้ทุกวันพุธ เวลา 14.20 – 15.00 น. กิจกรรมชมรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ มีดัง นี ชมรมนั่งสมาธิ ชมรม
รักษ์ธรรมชาติ ชมรมรักการอ่าน ชมรมวัฒนธรรมไทย ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ ชมรมงานประดิษฐ์/นักประดิษฐ์
ชมรมการท้าอาหารจากสมุนไพร ชมรมรักเสียงเพลง ชมรมนวดแผนไทย ชมรมผลิตภัณฑ์จากวิทยาศาสตร์ ชมรมกีฬา
พืนบ้าน และชมรมจิตอาสาบ้าเพ็ญประโยชน์
จากการจัดกิจกรรมชมรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กได้รู้จักการด้ารงชีวิตตามแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและด้าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย

