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ค าน า 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท๎อนให๎เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  สํวน  
ได๎แกํ สํวนที่ 1 บทสรุปของผู๎บริหาร สํวนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมา ซึ่งเป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร๎อมในการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

              โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ รหัส 10100381 ที่ตั้ง เลขที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 29 ถนนประชาอุทิศ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศัพท์02-427-9875, 02-427-6925 โทรสาร 02-872-783    e-mail : sangaree@sangaree.ac.th 
website : sangaree.ac.th ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2530 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด 32 คน  

ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยูํในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ  
  
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับอนุบาล  3 
รวม 185 คน  ครูผู๎สอน 10 คน ครูผู๎ดูแลเด็ก 7 คน จัดท ารายงานประเมินคุณภาพของตนเอง (Sar) ปีการศึกษา 
2561 เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํใน ระดับดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังตํอไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎  เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 185 คน  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในจ านวนทั้งหมด155คน เด็กร๎อยละ 90.96 มีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน และเด็กร๎อยละ 94.83 สํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กร๎อยละ100 มีขนาดรอบศีรษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ร๎อยละ 100 ของเด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายเหมาะสมกับวัย 
 คุณภาพเด็กด๎านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎จัดกิจกรรม
ที่สํงเสริมให๎เด็กๆได๎สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู๎ จากโครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับ
ปฐมวัย มีโครงการหนูเป็นคนไทย โดยจัดกิจกรรมตามวันส าคัญ มีกิจกรรมที่สํงเสริมและฝึกมารยาทที่ดีงาม กิจกรรม
จิตอาสาพ่ีชํวยน๎อง กิจกรรมเด็กดีมีวินัย มีโครงการ I can do หนูท าได้ โดยจัดกิจกรรมหนูรักการอําน กิจกรรม
ประชาธิปไตย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานของตนเอง กิจกรรมรักษ์ธรรมชาติ สํงผลให๎เด็ก ร๎อยละ 99.35   มี
พัฒนาการทางด๎านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  เด็กโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ทุกคน
ชํวยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู๎จักการประหยัดพอเพียง มีสํวนรํวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมท้ังในและนอกห๎องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เชํน การไหว๎ การทักทาย จากโครงการสํงเสริม
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ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีโครงการหนูเป็นคนไทย กิจกรรมเด็กดี
มีวินัย โครงการหนูน้อยพอเพียง ให๎เด็กรู๎จักการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง มีโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีกิจกรรมให๎เด็กรู๎จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแบํงปันของเลํนของกิน ชํวยเหลือ
งานในห๎องเรียนและท่ีบ๎าน สํงผลให๎เด็ก ร๎อยละ99.35   มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ เด็กโรงเรียนอนุบาลแสง
อารีย์ ทุกคน สนทนาโต๎ตอบและเลําเรื่องให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค๎นหา
ค าตอบ อํานนิทานและเลําเรื่องที่ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก๎ปัญหา
และสามารถตัดสินใจเรื่องงํายๆได๎ จากโครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู๎สูํ
โลกกว๎าง มีโครงการ I can do หนูท าได้ โดยจัดกิจกรรมหนูรักการอําน สามารถเลํานิทานได๎ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ผลงานของตนเอง มีโครงการทักษะพาเพลินที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เด็กเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
สามารถวิเคราะห์ ได๎เหมาะกับวัย ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผล เรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง เลําสิ่งที่พบเห็นในการทดลองเป็นขั้นตอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ฝึกให๎
เด็กเลือกเรียนตนสนใจ และฝึกวิเคราะห์หาเหตุผล ตั้งสมติฐานและทดสอบสมติฐาน ความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหา มีกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมทักษะ
ชีวิต สํงผลให๎เด็ก ร๎อยละ 97.41  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม 
 
 ด๎านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์  มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่
ยืดหยุํนและสอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย ปี2560 เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่กํอให๎เกิดการเตรียมความพร๎อม  
เน๎นการเรียนรู๎ผํานการเลํนและการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง  สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท๎องถิ่น 
มีโครงการพัฒนาหลักสูตร มีกิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ด๎านการจัดครูให๎เพียงพอตํอชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผํานการอบรมทางด๎านการดูแล
เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎สํงบุคคลากรเข๎ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง มีโครงการ
พัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 มีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ มีเอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของครู และจบการศึกษาปฐมวัย
หรือผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยํางเพียงพอกับชั้นเรียน สํงผลให๎โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีครูเพียงพอตํอชั้น
เรียน 

 ด๎านสํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์โรงเรียนแสงอารีย์ มีโครงการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งสํงผลให๎ครูด๎านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล๎วนมีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ได๎มีการพัฒนาคุณภาพครูด๎านการศึกษาปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง    
มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร  ครูมีทักษะ ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็ก และใช๎
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ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 
โครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมความรู้จากชุมชน เปิดโอกาสให๎ชุมชนและผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก โครงการสู่โลกกว้าง เป็นการจัดกิจกรรมจัดการแสดงเพ่ือสํงเสริมศักยภาพของเด็กและให๎ พํอ
แมํผู๎ปกครอง มีสํวนรํวม สํงเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูกับเด็กและครอบครัว จากโครงการพัฒนาบุคคลากร 
สํงผลให๎ครูโรงเรียนแสงอารีย์ มีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์   
 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนแสงอารีย์ มีโครงการโรงเรียน
แสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู๎เรียน  สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุํม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายที่
ได๎จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุํงเน๎นให๎เกิดการเรียนรู๎แบบเรียนปนเลํนมีความสุขในการเรียนรู๎  มีสื่อเทคโนโลยีใช๎
ในการสืบเสาะหาความรู๎  จากโครงการสํงเสริมให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎  สํงผลให๎โรงเรียนแสงอารีย์ มีการจัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยําง
ปลอดภัย และพอเพียง  
 การให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนแสงอารีย์ โครงการติดตามการใช้หลักสูตร มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให๎บริการด๎านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอยํางเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการสํงเสริมให๎
สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  สํงผลให๎โรงเรียนแสงอารีย์ มีการให๎บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม โรงเรียนแสงอารีย์ มีโครงการพัฒนา
ระบบบริหารของโรงเรียน โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได๎มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล๎องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม พร๎อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให๎ หนํวยงานต๎นสังกัดอยํางตํอเนื่อง จาก
โครงการสํงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํงผลให๎โรงเรียนแสงอารีย์ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 

 
ด๎านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร มีจัดประสบการณ์ท่ี

สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ
ด๎านให๎เหมาะสมกับวัย  

ด๎านรํางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรํางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยํางเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให๎รํางกาย
ทุกสํวนทั้งกล๎ามเนื้อมัดใหญํมัดเล็กให๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
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ด๎านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ความรู๎สึกได๎อยํางเหมาะสม  รู๎จักยับยั้งชั่งใจ รู๎จักการรอคอย 
กล๎าแสดงออก ชํวยเหลือแบํงปันมีความรับผิดชอบ 

ด๎านสังคม   เด็กชํวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได๎  มีวินัยในตนเอง เลํนรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มี
สัมมาคารวะตํอผู๎ใหญํ 

ด๎านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู๎จักการแก๎ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู๎ได๎
อยํางเหมาะสมตามวัย  จากโครงการสํงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ๎านอนุบาล  
สํงผลให๎โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎มีการจัดประสบการณ์ที่สํ งเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  

 
การสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎ประสบการณ์ตรง  เลํน  และปฏิบัติอยํางมีความสุข  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มี

การเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ได๎จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎เด็กได๎ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผํานการเลํน โดยลงมือปฏิบัติจริงด๎วยตนเองและการเรียนรู๎รายกลุํม  เพ่ือกํอให๎เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบํงปัน  และการรอคอย  เพ่ือสํงผลให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข  จากโครงการสํงเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู๎เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู๎สูํโลกกว๎าง  สํงผลให๎โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎มีการจัด
ประสบการณ์ท่ีสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎ประสบการณ์ตรง  เลํน  และปฏิบัติอยํางมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มี
โครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ ได๎จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สํงเสริมความสนใจให๎แกํผู๎เรียน  ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด๎วยความอบอํุน  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแตํตํอกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรักการอยูํรํวมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให๎แกํเด็กนักเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจํมใส  กว๎างขวางพอเหมาะ   มีมุมสํงเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู๎  มีการตกแตํงห๎องเรียนให๎สวยงาม เป็นระเบียบ และมีสื่อการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัด 
ประสบการณ์การเรียนการสอน โรงเรียนมีห๎องกิจกรรมที่เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาเด็ก ได๎แกํ ห๎อง Computer,ห๎อง 
cooking, ห๎อง I Electone, ห๎อง Play room, ห๎อง didactic, ห๎อง Theater, ห๎อง Library, ห๎อง Creative art มี
โครงการติดตามการใช้หลักสูตร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ และพัฒนาครู มีการจัดซื้อสื่อให๎มีจ านวนเพียงพอแกํผู๎เรียน มีแหลํง
เรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูได๎มีการเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎แกํเด็กและพาออกไปเรียนรู๎นอกสถานที่จากการ
เรียนโครงงานเรื่องที่เด็กเลือกเรียน และได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง สํงผลให๎ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎มีการ
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด๎านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร มีกระบวนการ  การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด๎วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เชํน การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให๎
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ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม  เพื่อได๎น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ในชั้นเรียน มีกิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระหวํางโรงเรียน   

สํงผลให๎ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีได๎มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

1. ฝุายวิชาการ 
    1.1  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
           1)  กิจกรรมก าหนดหลักสูตรโรงเรียน 
           2)  กิจกรรมทัศนศึกษา 
           3)  กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
           4)  กิจกรรมชุมชนน่ารู้ 
   1.2  โครงการติดตามการใช้หลักสูตร 
           1)  กิจกรรมวัดประเมินผล 
           2)  กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 
   1.3  โครงการหนูน้อย Healthy 
           1)  กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
           2)  กิจกรรมประเมินพัฒนาการ 
           3)  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
           4)  กิจกรรมสุขนิสัย 
           5)  กิจกรรมสุขาภิบาลในโรงเรียน 
   1.4  โครงการหนูเป็นเด็กไทย 
           1)  กิจกรรมวันส าคัญ 
           2)  กิจกรรมมารยาทงาม 
           3)  กิจกรรมจิตอาสา 
           4)  กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 
   1.5  โครงการหนูน้อยพอเพียง 
           1)  กิจกรรม3RS 
   1.6  โครงการ Happy to learn English 
           1)  กิจกรรม Happy to learn music 
           2)  กิจกรรม Happy to learn play games 
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           3)  กิจกรรม Happy to learn story 
   1.7  โครงการ I can do หนูท าได้ 
           1)  กิจกรรมหนูรักการอ่าน 
           2)  กิจกรรมประชาธิปไตย 
           3)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           4)  กิจกรรมรักษ์ธรรมชาติ 
   1.8  โครงการ ทักษะพาเพลิน 
           1)  กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา 
           2)  กิจกรรมโครงงานSTEM 
           3)  กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก 
           4)  กิจกรรมทักษะชีวิต 
2. ฝุายอ านวยการ 
   2.1  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
           1)  กิจกรรมครูนิเทศ 
           2)  กิจกรรมผู้บริหารนิเทศ 
           3)  กิจกรรมชุมชนนิเทศ 
   2.2  โครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 
           1)  กิจกรรมครูดี 
           2)  กิจกรรมครูเก่ง 
           3)  กิจกรรมมีสุข 
   2.3  โครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ 
           1)  กิจกรรมความปลอดภัย 
           2)  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
           3)  กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา 
   2.4  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ของโรงเรียน 
           1)  กิจกรรมก าหนดแนวทางโรงเรียน 
           2)  กิจกรรมติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียน 
           3)  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
           5)  กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
           6)  กิจกรรมติดตามงานธุรการ 
   2.5  โครงการสานสัมพันธ์แสงอารีย์ 
           1)  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลดังตํอไปนี้ 3 รายการได๎แกํ 
1. งานประกวดการแสดงละครสั้นระหวําง โรงเรียน รางวัลท่ีได๎ ผํานการคัดเลือกรอบแรกระดับ
อนุบาล  
2.การประกวดงานประดิษฐ์หรือวัสดุเหลือใช๎ หัวข๎อ “พลาสติก พลิกโลก”รางวัลที่ได๎ผํานการ
คัดเลือกรอบแรก  
3. การแขํงขันกระโดดเชือก ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

- ประเมินผลพัฒนาการของเด็กทั้งด๎านรํางกาย พัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ด๎านสังคม ด๎าน
สติปัญญา  

- มาตรฐานสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง  
- แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

           2)  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2,3 
           3)  กิจกรรม Open house 
           5)  กิจกรรมจุลสารสายสัมพันธ์แสงอารีย์ 
   2.6  โครงการให้และรับประทับใจ 
           1)  กิจกรรมให้บริการ 
           2)  กิจกรรมรับบริการ 
   2.7  โครงการสู่โลกกว้าง 
           1)  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล3 
           2)  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ท าชื่อเสียง 
           3)  กิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน 
   2.8  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
           1)  กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ให้โดดเด่น 
           2)  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ให้โดดเด่น 
   2.9  กิจกรรมประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
           1)  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           2) ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
           3) จัดท ารายงานผลหรือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
           4) จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 
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                  การศึกษาของสถานศึกษา  
- รายงานสรุปผล หรือ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยด าเนินการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

 
 3)  โรงเรียนมแีผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึน้กวําเดิม  1  ระดับ 
                3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 เด็กสามารถใช๎ทักษะชีวิตดูแลตนเองให๎ปลอดภัย เชํน จากโรคติดตํอ คน
แปลกหน๎าและอุบัติเหตุ  
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 ครูน าผลการนิเทศไปพัฒนาตนเองและสามารถถํายทอดให๎กับบุคคลอ่ืนได๎ 
                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 โรงเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน 
                 
 
 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู๎อ านวยการโรงเรียน) 
         (นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท) 
                                                         วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2562 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ รหัส 10100381 ที่ตั้ง เลขท่ี 4 ซอยประชาอุทิศ 29 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์
บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์
02-427-9875, 02-427-6925 โทรสาร 02-872-783    e-mail : sangaree@sangaree.ac.th website : 
sangaree.ac.th ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2530 เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น 
อนุบาลปีที่ 3 
 
2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- ผู๎บริหาร     จ านวน  3 คน 
- ครู (บรรจุ)    จ านวน 10 คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 12 คน 
- เจ๎าหน๎าที่อ่ืน ๆ    จ านวน  7 คน 
- บุคลากรบริหารงานทั่วไป   จ านวน  3 คน 

 รวม    จ านวน 35 คน 
 

3.   ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน 30 คน 
- กํอนประถมศึกษา   จ านวน 155 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sangaree@sangaree.ac.th
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับ 3 รวม 
185 คน  ครูผู๎สอน 10 คน ครูผู๎ดูแลเด็ก 7 คน จัดท ารายงานประเมินคุณภาพของตนเอง (Sar) ปีการศึกษา 2562
เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และหนํวยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํใน ระดับดีเลิศ มี
กระบวนการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนา ดังตํอไปนี้ 
  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ ข๎อมูลการบันทึก
น้ าหนักสํวนสูงของเด็กเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข พบวํา ร๎อยละ 94.83 ร๎อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1-
3 มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ร๎อยละ 90.96 ร๎อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1-3มีสํวนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สํงเสริมให๎เด็กได๎เลํนกีฬาตามความสามารถ มีกิจกรรมพลานามัยทั้งบน
บกและวํายน้ า มีการแขํงขันกีฬาสีทุกปีในวันเด็ก และแขํงขันกระโดดเชือก  มีโครงการ หนูน้อย healthy เป็น
โครงการที่สํงเสริมการจัดอาหารดีมีประโยชน์ และฝึกให๎เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด๎านได๎แกํด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ ด๎านสังคมและด๎านสติปัญญา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพของเด็กทุกเช๎า 
กิจกรรมฝึกสุขนิสัยที่ดีให๎แกํเด็กได๎แกํ การล๎างมือกํอนรับประทานอาหารและหลังจากเข๎าห๎องน้ า แปรงฟันหลังอาหาร 
มีกิจกรรมสุขาภิบาลในโรงเรียน ทางด๎านอาหาร ภาชนะที่ใสํอาหารรวมไปถึงผู๎ประกอบอาหาร ผู๎สัมผัสอาหาร และ
ห๎องน้ าเด็กห๎องน้ าครู ให๎ได๎มาตรฐานตามที่สาธารณะสุขก าหนด โดยสาธารณสุขจะมาตรวจเยี่ยมและประเมิน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มีการจัดบอร์ดและเผยแพรํจุลสารของโรงเรียนเพ่ือ ให๎ความรู๎แกํ
เด็กเกี่ยวกับโรคติดตํอในชุมชน โรคติดตํอจากการอยูํรํวมกัน มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองเด็กกํอนเข๎า
โรงเรียนเพ่ือปูองกันไมํให๎มีการแพรํเชื้อโรคในโรงเรียน และได๎รับความรํวมมือจากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมาเคลือบ
ฟลูออไรด์และตรวจสุขภาพฟันให๎แกํเด็ก สาธารณะสุขมาให๎ความรู๎เรื่องฝุุน และ ไวรัสโคโรนํา(covid19) ให๎แกํเด็ก มี
กิจกรรมรณรงค์ปลอดยาเสพติด จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎รับความรู๎เรื่องโทษของสารเสพติดและมีสํวนรํวมในการแจก
เอกสารให๎กับชุมชน มีข๎อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัยตามสถานที่ตํางๆในโรงเรียน ได๎แกํเครื่องเลํนสนามและสระวําย
น้ ามีการสอนให๎เด็กได๎เรียนรู๎และปฏิบัติตามข๎อตกลง มีกิจกรรมฝึกทักษะชํวยเหลือตนเองเมื่อติดอยูํในรถ คุณภาพใน
ภาพรวม พบวํา เด็กร๎อยละ 99.51 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตน ดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ได๎เหมาะสมกับวัยและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เด็กร๎อยละ96.40 มีพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่
ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎  ร๎อยละ 100 ร๎อยละของเด็กชั้นอนุบาลปีที่1-3 มีพัฒนาการด๎านรํางกาย
เหมาะสมกับวัย 
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  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ได๎จัด
กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เด็กมีความสุขในการเรียนรู๎ มีโครงการหนูเป็นคนไทย โดยจัดกิจกรรมตามวันส าคัญได๎แกํ
กิจกรรมไหว๎ครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันแมํ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันพํอ กิจกรรมวันปีใหมํ 
และกิจกรรมวันเด็ก  มีกิจกรรมที่สํงเสริมและฝึกมารยาทที่ดีงาม ฝึกการไหว๎การสวัสดี การขอบคุณและขอโทษ การ
พูดมีหางเสียง ก๎มตัวเมื่อเดินผํานผู๎ใหญํกิจกรรมจิตอาสาพ่ีชํวยน๎อง ชํวยเก็บโต๏ะเก๎าอ้ี ชํวยเก็บอุปกรณ์การเรียน ชํวย
เก็บท่ีนอน และชํวยเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน กิจกรรมเด็กดีมีวินัย เก็บของใช๎สํวนตัวให๎เรียบร๎อย การเก็บของเลํน
เข๎าท่ี เข๎าแถวให๎เรียบร๎อย สํงเสริมและฝึกการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ผลการด าเนินโครงการหนู
เป็นคนไทยในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ 91.94  พบวําเด็กร๎อยละ  98.48 รู๎จักมารยาทงาม เห็นคุณคําวัฒนธรรม
ประเพณีไทย รู๎จักกตัญญู กล๎าคิดกล๎าท า และกล๎าแสดงออก เด็กร๎อยละ  99.59 รู๎จักการมีวินัยและจิตอาสา
เหมาะสมกัยวัย บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  มีโครงการ I can do หนูท าได้ 
โดยจัดกิจกรรมหนรูักการอําน โดยเด็กได๎รู๎จักสํวนตํางๆของหนังสือ สรุปเนื้อหาของเรื่องที่ได๎อํานหรือฟังได๎เหมาะกับ
วัย ใช๎หนังสือถูกวิธีและค๎ุมคํา สามารถเลํานิทานได๎ กิจกรรมประชาธิปไตย ฝึกให๎เด็กรู๎จักท าตามเสียงสํวนใหญํ มีสิทธิ์
ในการเลือกหัวหน๎าห๎อง ท าตามกฎในห๎องเรียน รับฟังความเห็นของผู๎อื่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานของตนเอง 
บอกชื่อผลงานของตนเองได๎ เลําผลงานของตนเองให๎ผู๎อ่ืนฟังได๎ ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุขในการท างาน 
กิจกรรมรักษ์ธรรมชาติ เด็กได๎ลงมือปลูกผักและดูแลแปลงผักของตนเอง ทิ้งขยะลงถัง ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม ธรรมชาติ 
ผลการด าเนินโครงการ I can do หนูท าได้  ในภาพรวม เด็กร๎อยละ 97.55 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ โครงการ happy to learn English มีกิจกรรม happy to learn music ครู
ตํางชาติน าเด็กร๎องและเต๎นประกอบเพลงหน๎าแถวชํวงเช๎าวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีพบวํา เด็กมีสุนทรียภาพกับ
เสียงเพลง มีความกล๎าแสดงออก ร๎องและเต๎นเพลงภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม happy to learn play games ครู
ตํางชาติจัดกิจกรรมการเลํนเกมตํางๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน๎าแถวและในห๎องเรียน พบวํา เด็กมีความสนุกสนานใน
การท ากิจกรรม สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได๎ ได๎เรียนรู๎ค าสั่งจากการเลํนเกม มีกิจกรรม happy to learn story ครู
ตํางชาติออกมาเลํานิทานภาษาอังกฤษให๎เด็กฟังหน๎าแถวและในห๎องเรียน พบวําเด็กมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เด็ก
ตอบค าถามจากเรื่องที่ได๎ฟังและสนทนาโต๎ตอบภาษาอังกฤษได๎ ผลการด าเนินโครงการ happy to learn English 
ในภาพรวม พบวําเด็ก ร๎อยละ…98.20 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ มีโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียน ได๎แกํ เด็กดี มีความสุข (มี
ความสุข) มาโรงเรียนด๎วยความเต็มใจ ยิ้มแย๎มแจํมใส  กล๎าแสดงออกเหมาะสมกับวัยกล๎าพูดกล๎าถาม ฟังความคิดเห็น 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ เป็นผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี รู๎จักอดออม สุขภาพดี มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์ ไมํปุวย
งําย เด็กร๎อยละ…99.35 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎มีจิตส านึกและคํานิยมที่ดี
มีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
  มีพัฒนาการด๎านสังคม เด็กชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมีวินัยในตนเองประหยัดและ
พอเพียงมีสํวนรํวมดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีโครงการหนูเป็นเด็กไทย 
กิจกรรมเด็กดีมีวินัย เก็บของใช๎สํวนตัวให๎เรียบร๎อย การเก็บของเลํนเข๎าท่ี เข๎าแถวให๎เรียบร๎อย  มีกิจกรรมที่สํงเสริม
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และฝึกมารยาทที่ดีงาม ฝึกการไหว๎การสวัสดี การขอบคุณและขอโทษ การพูดมีหางเสียง ก๎มตัวเมื่อเดินผํานผู๎ใหญํ มี
โครงการหนูน้อยพอเพียง มีกิจกรรมให๎เด็กรู๎จักการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสามารถ
วิเคราะห์และคิดรวบยอดได๎อยํางเหมาะสมกับวัยเด็กได๎ท ากิจกรรม (reduce) โดยปิดน้ าทุกครั้งหลังเลิกใช๎ 
รับประทานอาหารและนมไมํเหลือทิ้ง ใช๎หรือเลํนของเลํนอยํางคุ๎มคํา กิจกรรมแยกวัสดุที่ใช๎แล๎วและน ากลับมาใช๎ใหมํ 
(recycle) เด็กน าหูกระป๋องน้ าอัดลมไปบริจาคเพ่ือท าขาเทียม และมีสํวนรํวมในการท ากระดาษสา กิจกรรมแยกวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช๎แล๎วและน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ (reuse) เด็กน าเศษวัสดุที่เหลือใช๎กลับมาใช๎ท างานศิลปะ น าวัสดุที่ใช๎แล๎ว
และน ากลับมาแปรรูปใช๎ใหมํ ผลการด าเนินโครงการหนูเป็นเด็กไทยในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…98.48 บรรลุตาม
เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ใน โครงการหนูเป็นเด็กไทย เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชํน การ
ไหว๎ การยิ้ม ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ เป็นต๎น ยอมรับหรือเคารพความแตกตํางระหวํางบุคคล เลํนและท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง โดยปราศจาก การใช๎ความรุนแรง มีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียน ได๎แกํ เด็กดี มีความสุข (เด็กดี)ให๎เด็กรู๎จักเคารพผู๎ใหญํสวัสดี
ทักทาย ก๎มศีรษะเมื่อเดินผํานผู๎ใหญํ รู๎จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํแบํงปันของเลํนของกิน ชํวยเหลืองานในห๎องเรียนและที่บ๎าน 
มีความกตัญญู เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอนของผู๎ใหญํ แสดงความรักและเคารพพํอแมํ ผู๎มีพระคุณ พูดจาไพเราะมี
หางเสียง รู๎จักประหยัด รับประทานอาหารไมํเหลือทิ้ง ใช๎ของเลํนและของใช๎อยํางคุ๎มคํา (มีความสุข) มาโรงเรียนด๎วย
ความเต็มใจ ยิ้มแย๎มแจํมใส  กล๎าแสดงออกเหมาะสมกับวัยกล๎าพูดกล๎าถาม ฟังความคิดเห็น สามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี รู๎จักอดออม สุขภาพดี มีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์ ไมํปุวยงําย ผลการด าเนิน
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…90.60 บรรลุตามเปูาหมาย
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ เด็กร๎อยละ…99.35  มีพัฒนาการด๎านสังคม เด็กชํวยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสํวนรํวมดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในและนอก
ห๎องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเชํน การไหว๎ การยิ้ม ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ เป็นต๎น ยอมรับหรือ
เคารพความแตกตํางระหวํางบุคคล เชํน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต๎น 
เลํนและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง โดยปราศจาก การใช๎ความรุนแรง 
              มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา เด็กสนทนาโต๎ตอบ และเลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและพยายามค๎นหาค าตอบ อํานนิทาน และเลําเรื่องที่ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวัย มีโครงการ I can do 
หนูท าได้ โดยจัดกิจกรรมหนูรักการอําน โดยเด็กได๎รู๎จักสํวนตํางๆของหนังสือ สรุปเนื้อหาของเรื่องที่ได๎อํานหรือฟังได๎
เหมาะกับวัย ใช๎หนังสือถูกวิธีและค๎ุมคํา สามารถเลํานิทานได๎ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานของตนเอง บอกชื่อ
ผลงานของตนเองได๎ เลําผลงานของตนเองให๎ผู๎อ่ืนฟังได๎ ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุขในการท างาน เด็ก มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องงํายๆ ได๎ สร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ  ใช๎สื่อเทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ได๎ มีโครงการทักษะพาเพลินที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เด็กเกิดการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองสามารถวิเคราะห์ ได๎เหมาะกับวัย ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผล เรียนรู๎
ด๎วยตนเอง เลําสิ่งที่พบเห็นในการทดลองเป็นขั้นตอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM 
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ฝึกให๎เด็กเลือกเรียนตนสนใจ และฝึกวิเคราะห์หาเหตุผล ตั้งสมติฐานและทดสอบสมติฐาน ความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหา มีกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก โดย
การจัดกิจกรรมทดลองเพ่ือให๎เด็กได๎พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเด็กมีทักษะการสังเกตคิด  ด๎าน
การจ าแนกประเภท ด๎านการเปรียบเทียบ ด๎านการจัดล าดับ ด๎านการนับ ด๎านการวัด ด๎านรูปทรงและขนาด กิจกรรม
ทักษะชีวิต เด็กมีทักษะการแปรง การรับประทานอาหาร  การแตํงตัวด๎วยตนเอง การเก็บของใช๎ของตนเอง การไหว๎
ทักทาย การกลําวขอบคุณ/ขอโทษ การรู๎จักอดทนรอ ผลการด าเนินโครงการทักษะพาเพลินในภาพรวม พบวําเด็ก
ร๎อยละ…98.35 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ เด็กร๎อยละ…97.41  มีพัฒนาการ
ด๎านสติปัญญา 
 

3. จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-เด็กดี มีมารยาท มีวินัย มีความสุข 
-เด็กได๎ใช๎ภาษาอังกฤษผํานกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
-เด็กประดิษฐ์สื่อจากวัสดุเหลือใช๎ 
-เด็กได๎มีโอกาสยืม-คืนหนังสือจากห๎องสมุด 
 

-ควรสํงเสริมเด็กในด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เด็กควรได๎รับการสํงเสริมด๎านการเป็นผู๎น า ผู๎ตาม 
- ควรสํงเสริมการล๎างมือ 7 ขั้นตอน 

   
  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  โครงการหนูเป็นคนไทย กิจกรรมเด็กดีมีวินัย ฝึกมารยาท เก็บของใช๎สํวนตัวให๎เรียบร๎อย การเก็บของเลํนเข๎า
ที่ เข๎าแถวให๎เรียบร๎อย ฝึกทักษะจนเกิดเป็นนิสัยติดตัวเด็กไปจนโต โครงการ happy to learn English ครูตํางชาติ
น าเด็กร๎องและเต๎นประกอบเพลงหน๎าแถวชํวงเช๎าวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีพบวํา เด็กมีสุนทรียภาพกับเสียงเพลง มี
ความกล๎าแสดงออก ร๎องและเต๎นเพลงภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม happy to learn play games ครูตํางชาติจัด
กิจกรรมการเลํนเกมตํางๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน๎าแถวและในห๎องเรียน  โครงการหนูน๎อยพอเพียง มีกิจกรรมให๎เด็ก
รู๎จักการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองสามารถวิเคราะห์และคิดรวบยอดได๎อยํางเหมาะสมกับวัย
เด็กได๎ท ากิจกรรม (reduce) โดยปิดน้ าทุกครั้งหลังเลิกใช๎ รับประทานอาหารและนมไมํเหลือทิ้ง ใช๎หรือเลํนของเลํน
อยํางคุ๎มคํา กิจกรรมแยกวัสดุที่ใช๎แล๎วและน ากลับมาใช๎ใหมํ (recycle) เด็กน าหูกระป๋องน้ าอัดลมไปบริจาคเพ่ือท าขา
เทียม และมีสํวนรํวมในการท ากระดาษสา กิจกรรมแยกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎แล๎วและน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ (reuse) เด็กน า
เศษวัสดุที่เหลือใช๎กลับมาใช๎ท างานศิลปะ น าวัสดุที่ใช๎แล๎วและน ากลับมาแปรรูปใช๎ใหมํ โครงการ I can do หนูท าได๎ 
โดยจัดกิจกรรมหนูรักการอําน โดยเด็กได๎รู๎จักสํวนตํางๆของหนังสือ สรุปเนื้อหาของเรื่องที่ได๎อํานหรือฟังได๎เหมาะกับ
วัย 
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 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น จัดครู
ให๎พอเพียงกับชั้นเรียน สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู๎อยํางปลอดภัยและพอเพียง ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมอยูํใน ระดับดีเลิศ มีกระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้  

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล๎องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัวชุมชนท๎องถิ่น มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ผํานการเลํนและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต๎องการและความแตกตํางของเด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะ มีโครงการการใช้หลักสูตร 
มีกิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาเด็ก มี
การประเมินการใช๎หลักสูตรจากคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 มีการจัดกิจกรรมชุมชนนํารู๎ การเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน การไปทัศนศึกษาโดยเรียนรู๎ในชุมชนท๎องถิ่น เด็กมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถเลําเรื่องราวที่พบเห็นให๎ผู๎อ่ืน
ฟังได๎จากการไปทัศนศึกษา มีความสนุกสนานกระตือรือร๎นสนใจที่จะเรียนรู๎ในกิจกรรมตํางๆ เด็กมีทักษะในการเรียนรู๎ 
มีสํวนรํวมในกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ รู๎จักการแก๎ปัญหา สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ผลการด าเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตรในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…99.45 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  
  มีโครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 มีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ มีเอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของครู และ
จบการศึกษาปฐมวัยหรือผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยํางเพียงพอกับชั้นเรียน 
  มีโครงการพัฒนาหลักสูตร ครู ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา โดยโรงเรียนได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย ปี2561 มีโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยผู๎บริหารนิเทศครูเพ่ือนแนะน าปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง พัฒนาการเรียนการสอน ครูนิเทศครู
เพ่ือเปิดโอกาสให๎ครูได๎ดูการเรียนการสอนของเพ่ือนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ชุมชน
นิเทศครูเพ่ือเปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน กิจกรรมตํางๆที่โรงเรียนจัดและเปิดรับ
ข๎อเสนอแนะตํางๆเพ่ือน ามาปรับปรุง ผลการด าเนินโครงการในภาพรวม มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร ครูมี
ทักษะ ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็ก และใช๎ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคล มีการสังเกต และบันทึกพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็ก ในสมุดบันทึกลูกรัก บันทึกพัฒนาการในสมุดบันทึก
ประจ าวันและรายสัปดาห์ประเมินพัฒนาการในรายงานประจ าตัวนักเรียน ประเมินผลในใบงานของเด็กตามหนํวยทั้ง 
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4 สาระ เป็นรายบุคคล ผลการด าเนินโครงการติดตามการใช๎หลักสูตร ในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ 100 บรรลุตาม
เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ มีโครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมความรู้จากชุมชน เปิด
โอกาสให๎ชุมชนและผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก โครงการสู่โลกกว้าง เป็นการจัด
กิจกรรมจัดการแสดงเพ่ือสํงเสริมศักยภาพของเด็กและให๎ พํอแมํผู๎ปกครอง มีสํวนรํวม สํงเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางครูกับเด็กและครอบครัว ผลการด าเนินโครงการในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…97.00 บรรลุตามเปูาหมาย
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการสูํโลกกว๎าง  
  มีโครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมต๎นไม๎พูดได๎ ท าปูายชื่อต๎นไม๎และมีการให๎ความรู๎
เกี่ยวกับต๎นไม๎ชนิดตํางๆภายในโรงเรียน เพิ่มห๎องเรียนกิจกรรมพิเศษฝั่งเตรียมอนุบาลชั้นหนึ่งจ านวนสี่ห๎อง จัดบอร์ด
วันส าคัญตํางๆ จัดแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติ ได๎แกํ สวนยอมตามแนวรั้ว งานซํอมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ มี
การซํอมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดภายในโรงเรียน และจัดสถานที่ตํางๆในงานวันส าคัญ งานด๎านความปลอดภัย มีการ
ตรวจเช็คจ านวนนักเรียนกํอนและหลังขึ้นรถ โรงเรียนจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ ารถโรงเรียน จัดกิจกรรมฝึก
ทักษะตนเองเมื่อติดอยูํในรถ มีจุดบริการตู๎ยา/ทะเบียนยา/คูํมือปฐมพยาบาลและมีการให๎ความรู๎การปฐมพยาบาล
เบื้องต๎นในโรงเรียนและจัดกิจกรรมซ๎อมหนีไฟ รวมถึงจัดเครื่องดับเพลิงไว๎ตามจุดตํางๆ และติดปูายสัญลักษณ์
ข๎อตกลงตามสถานที่ตํางๆ ผลการด าเนินโครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…
96.40 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ มีโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนนํามอง พบวําโรงเรียนมีการตกแตํงภายนอกมีจุดเดํน 
เชํน สีสะดุดตาทันสมัยสวยงาม มีปูายชื่อและสัญลักษณ์จนสอดคล๎องกับชื่อโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อม
เป็นระเบียบสวยงาม สะอาด มีพ้ืนที่ให๎การต๎อนรับดูแลผู๎มาเยือน สวยงามและทันสมัย และมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู๎ ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนในภาพรวม พบวําเด็กร๎อย
ละ…97.30 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ 
ครูและนักเรียนร๎อยละ…96.40 มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคลและกลุํม 
  โรงเรียนจัดท าโครงการติดตามการใช้หลักสูตร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ และพัฒนาครู มีการจัดซื้อสื่อให๎มีจ านวน
เพียงพอแกํผู๎เรียน มีแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูได๎มีการเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎แกํเด็กและพาออกไป
เรียนรู๎นอกสถานที่จากการเรียนโครงงานเรื่องที่เด็กเลือกเรียน และได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง มีสื่อธรรมชาติที่
เหมาะสมและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎สื่อ ครูมีการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
และเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยครูได๎จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และสอนตามแผน และครูสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก๎ไขสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีประสิทธิภาพ กิจกรรมวัดและประเมินผลคิดเป็นร๎อยละ…100 กิจกรรม
สื่อการเรียนการสอนในภาพรวม คิดเป็นร๎อยละ…97.67 ผลการด าเนินโครงการติดตามการใช๎หลักสูตรในภาพรวม 
พบวําเด็กร๎อยละ…99.25  บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  
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โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีโครงการพัฒนาระบบบริหารของโรงเรียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาที่
ก าหนดไว๎ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง จัดท าแบบรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
สรุปผล หรือ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม โดยด าเนินการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปผลโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินงานตลอดปีการศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมและจัดสํงรายงานผลการ
ประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด ผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารของโรงเรียน ในภาพรวม พบวําเด็ก
ร๎อยละ…93.20 บรรลุตามเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  

 
3. จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
-ใช๎ระบบsocial network มาจัดบริหารการจัดการระบบ 
-วางแผนติดตามกิจกรรมแตํละโครงการอยํางเป็นระบบ 
-พัฒนาสถานที่ให๎นําอยูํสะอาดสวยงามทั้งห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน 
-ใช๎มาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาฝุุน 
pm2.5และมาตรการปูองกันการแพรํระบาดของไวรัสโค
โรนํา(covid19) 
-มีเครื่องฟอกอากาศในห๎องเรียน 
-มีเครื่องวัดฝุุน PM2.5 อยูํหน๎าโรงเรียน 

-การปรับปรุงอาคารสถานที่บ๎างครั้งเกิดการรบกวนการ
จัดการเรียนการสอนของเด็ก 

   
การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  -มีการใช๎ระบบ social networkมาจัดบริหารจัดการระบบระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครอง 
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มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคล มีการสังเกต และบันทึกพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็ก ในสมุดบันทึกลูกรัก บันทึกพัฒนาการในสมุด
บันทึกประจ าวันและรายสัปดาห์ประเมินพัฒนาการในรายงานประจ าตัวนักเรียน บันทึกการติดตํอระหวํางครูกับ
ผู๎ปกครอง ประเมินผลในใบงานของเด็กตามหนํวยทั้ง 4 สาระ เป็นรายบุคคล ครูได๎จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด๎าน มี 
กิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน พร๎อมทั้งมีการบันทึกหลังสอนโดยครูและผู๎สังเกตการณ์ และมีการประเมินผล
เด็กเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่เรียนจบหลักสูตร ทั้งในเวลาเรียน ได๎แกํ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมคุ๏กก้ิง กิจกรรม
อิเลคโทน กิจกรรมภาษาจีน กิจกรรมภาษาอังกฤษ และ หลังเลิกเรียน ได๎แกํกิจกรรม จินตคณิต, Art and cooking, 
วํายน้ า, นาฏศิลป์ไทยสากล, Little Lab Junior, เทควันโด, Play and learn that cutie chance music of fun 
Nutty Scientists ผลการด าเนินโครงการติดตามการใช้หลักสูตร ในภาพรวม พบวําเด็กร๎อยละ…99.25   บรรลุตาม
เปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ มีการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM มีการเชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับ
ประสบการณ์เดิมของเด็กให๎เด็กมีโอกาสได๎เลือกเรียนตามความสนใจ รู๎จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐาน โดย
วิธีการตํางๆ มีการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนและนอกสถานศึกษา เด็กได๎รับความรู๎จากบุคคลและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
เด็กได๎ลงมือปฏิบัติและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ในห๎องเรียนมีมุมการเรียนรู๎หลากหลายที่สํงเสริมพัฒนาการและมี
กฎกติกาในการเรียนรู๎ มีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา ชํวยเหลือครูในด๎านการเรียนการสอนมีกิจกรรม
ผู๎บริหารนิเทศครูกิจกรรมครูนิเทศครูและกิจกรรมชุมชนนิเทศครูและน าผลมาพัฒนาครูในด๎านการเรียนการสอนให๎ดี
ยิ่งขึ้น ผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวม  พบวําเด็กร๎อยละ…98.70 บรรลุตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว๎ในโครงการ  มีโครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 มีกิจกรรมครูเกํงโดยการจัดอบรม
ด๎านการเรียนการสอนและการดูงานสถานศึกษาตํางๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการเรียน
การสอนตํอไป 
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีโครงการโรงเรียนแสนสวยด้วยแหล่งเรียนรู้ มีการก าหนดการจัดสภาพแวดล๎อม
ในห๎องเรียนมี มุมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาเด็กในด๎านตํางๆโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล เด็กมีสํวนรํวมในการ
จัดห๎องเรียน และก าหนดกฎกติกาการใช๎มุมการเรียนรู๎ และกติกาในห๎องเรียน เด็กมีชํวยกันรักษาความสะอาด เก็บ
ของเลํนตามมุมการเรียนรู๎ตามรูปแบบที่ก าหนดไว๎ให๎ ในห๎องเรียนมีความสะอาด มีอากาศถํายเทดี สวยงาม มี
บรรยากาศนําเรียน มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กเพียงพอ โรงเรียนมีห๎องกิจกรรมที่เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาเด็ก ได๎แกํ 
ห๎อง Computer,ห๎อง cooking, ห๎อง I Electone, ห๎อง Play room, ห๎อง didactic, ห๎อง Theater, ห๎อง Library, 
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ห๎อง Creative art  มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ และพัฒนาครู มีการจัดซื้อสื่อให๎มีจ านวน
เพียงพอแกํผู๎เรียน มีแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูได๎มีการเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎แกํเด็กและพาออกไป
เรียนรู๎นอกสถานที่จากการเรียนโครงงานเรื่องที่เด็กเลือกเรียน และได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง มีสื่อธรรมชาติที่
เหมาะสมและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎สื่อ ครูมีการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
และเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยครูได๎จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และสอนตามแผน และครูสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก๎ไขสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีประสิทธิภาพ  
  โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์มีโครงการติดตามการใช้หลักสูตร ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคล และใช๎วิธีที่หลากหลาย มีการสังเกต และบันทึกพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็ก ในสมุดบันทึกลูกรัก 
บันทึกพัฒนาการในสมุดบันทึกประจ าวันและรายสัปดาห์ประเมินพัฒนาการในรายงานประจ าตัวนักเรียน บันทึกการ
ติดตํอระหวํางครูกับผู๎ปกครอง ประเมินผลในใบงานของเด็กตามหนํวยทั้ง 4 สาระ เป็นรายบุคคล ครูและผู๎ปกครองมี
การประเมินผลพัฒนาการเด็กอยํางสม่ าเสมอ ในสมุดบันทึกลูกรัก สมุดบันทึกรายวัน และสมุดบันทึกรายสัปดาห์ 
รวมถึงรายงานประจ าตัวนักเรียนของเด็กและน าผลการประเมินที่ได๎พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 -มีการบันทึกและติดตามพัฒนาการของเด็ก 
-มีการใช๎โครงงานSTEMมาจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 
-เด็กได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษผํานกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
-เด็กได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมนอกห๎องเรียน 
 

-มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

   
การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

- โรงเรียนมกีารสอนโครงงานSTEMโดยเน๎นให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติและสามารถคิดวิเคราะห์ด๎วย
ตนเอง 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเดํน 
-โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล๎องกับบริบททางสังคม 
-เด็กได๎พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะชีวิตน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
-มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
-มีคณะกรรมการดูแลสุขภิบาล 
-เด็กได๎เรียนรู๎และเห็นคุณคําวัฒนธรรมประเพณีไทย 
-เด็กรู๎จักการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
-เด็กได๎เรียนรู๎ทักษะภาษาอังกฤษผํานกิจกรรมที่หลากหลาย 
-เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สร๎างสรรค์กกล๎าพูดกล๎าแสดงออกท างานเป็นกลุํมและตัดสินใจ     
แก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 
-ครูและบุคลากรได๎รับการพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ 
-โรงเรียนได๎ให๎หนํวยงานเอกชนตํางๆมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพ่ือให๎เกิดความรู๎กับเด็ก 
-ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียนอยํางหลากหลาย 
-โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่ดี สะอาด สวยงาม เอ้ือตํอการเรียนการสอน 

 
2. จุดควรพัฒนา 

-ควรสํงเสริมเด็กในด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เด็กควรได๎รับการสํงเสริมด๎านการเป็นผู๎น า ผู๎ตาม 
- ควรสํงเสริมการล๎างมือ 7 ขั้นตอน 
-การปรับปรุงอาคารสถานที่บ๎างครั้งเกิดการรบกวนการจัดการเรียนการสอนของเด็ก 
-มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 
3. แนวทางการพัฒนา/ข๎อเสนอแนะ 

3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมให๎เด็กได๎ฝึกระเบียบวินัยการกล๎าแสดงออกและปลูกฝังการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรักษาความสะอาดให๎ถูกสุขอนามัย 

3.2 จัดหนํอยการเรียนตามสถานการณ์ เชํน ฝุุนpm2.5 โรคระบาตร 
3.3 จัดอบรมครูทุกคนให๎มีความรู๎เรื่องการประเมินคุณภาพรอบ4 
3.4 จัดบริการอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์แกํบุคลากรและเด็ก 
3.5 จัดสถานที่จอดรถอ านวยความสะดวกให๎ผู๎ปกครอง 

4. ความต๎องการชํวยเหลือ 
หนํวยงานต๎นสังกัดจัดอบรมพัฒนาครูอยํางตํอเนื่องด๎านวิชาชีพ และลดความเหลื่อมล้ าระหวํางครูรัฐบาล 
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และครูโรงเรียนในเรื่องสวัสดิการ 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอยํางที่ดี หรือดีเลิศ 
 โรงเรียนมีห๎องกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู๎ของเด็กโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวําง 

บุคคล 
 
6. ประเด็นที่ต๎องการให๎มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
โรงเรียนยังคงมีภาระงานด๎านเอกสารที่เยอะเหมือนเดิม ไมํวําจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือใหญํ   

และไมํควรมีการบรรจุ แตํงตั้งครูโรงเรียนรัฐบาลในชํวงเปิดภาคเรียน เพราะท าให๎เกิดปัญหาในการขาดแคลนครูใน
โรงเรียนเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ภาคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน 
คําเปูาหมาย ปี
การศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 87.00 

1.1 มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได๎ 

100 

1.2 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 99.35 
1.3 มีพัฒนาการด๎านสังคมชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 99.35 
1.4 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู๎ได๎ 
97.41 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.11 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  99.45 
2.2 จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน  100 
2.3 สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์  99.00 
2.4 จัดสภาพ แวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ  96.40 
2.5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู  
97.67 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม  93.20 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ  99.45 
3.2 สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข  98.32 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  96.40 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
100 
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- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
............................................................................................................................. ................ 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.   2562 ได๎พิจารณาให๎
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด๎วยมติเป็นเอกฉันท์ใช๎รายงานตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎ 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นางสาวธันยกานต์ กชกรกมุท) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 
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- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนว 
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๔๑ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ☑  ใชํ   □ ไมํใชํ 

 มีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไปอยํางน๎อย ๑๐ ตัวบํงชี้ จาก ๑๒ ตัวบํงชี้        ☑  ใชํ   □ ไมํใชํ 

ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน              ☑  ใชํ    □ ไมํใชํ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

☑สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   □ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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- ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ค าสั่งฝ่ายอ านวยการที่ 20/2562  
เรื่อง ค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ,         (ฉบับ

ที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  ระบุให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

ให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง

ขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพ่ือให๎สถานศึกษามีข๎อมูลในการ

น าไปใช๎ประโยชน์ตํอการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และน าเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด ตํอ

สาธารณชน และเตรียมความพร๎อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จึง

แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR)    ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นางสาวธันยกานต์   กชกรกมุท ประธาน 
2. ผศ.ดร.พราวพิชชา   เถลิงพล  รองประธาน  
3. ครูสมบูรณ์            คล๎ายพึ่งสินธุ ์ กรรมการ 
4. ครูนันทิภาคย์         ดรกันยา กรรมการ 
5. ครูปิยมนัส            จันทร์นะ กรรมการ 
6. ครูสุดา                 ยาชูชีพ กรรมการ 
7. ครูชนิกา               เพ็ชรสุทธิ์ กรรมการ 
8. ครูรสชรินทร์          เหลําวงค์โคตร กรรมการ 
9. ครูพิมพิศ              เรียงสันเทียะ กรรมการ 
10. ครูพิชิต                ลาภา กรรมการ 
11. ครูปวีณา              ทรงเกียรติวุฒิ กรรมการ 
12. ครูนุชจรีย์             บุญเตี้ย กรรมการ 
13. ครูสุดาพร             กรวยทอง กรรมการ 
14. ครูจินตนา            กิจเจตนี กรรมการ 
15. ครสูุกัลยา             เก็มกาเม็น กรรมการ 
16. ครูศิรพิร              บุญลักษณ์ กรรมการ 
17. ครูคัลทรียา           บัวงาม              กรรมการ 
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ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้ง ด าเนินการรวบรวมข๎อมูล จัดท ารายงานประจ าปี ให๎กับฝุายจัดท ารูปเลํม 
เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดสํง ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 1 เลํม    ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
                                             ค าสั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

                                                                             ..................................................... 

             (นางสาวธันยกานต์  กชกรกมุท) 
              ผู๎อ านวยการ               
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- บันทึกการพิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ 

 
…………………………………… 

(นางสาวธันยกานต์ กชกชกมุท) 
ผู๎รับใบอนุญาต 

 
 

…………………………………… 
(ดร.แสงโสม กชกรกมุท) 

                      ผู๎จัดการ  
 

…………………………………… 
(นางสาวบุญฑริกา สุขสบาย) 

ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 

……………………………………. 
(นางสาวดวงใจ จันทร์สุข) 

ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
 

…………………………………… 
(นางสัณห์สิตา ศิริจตุรพร) 

ผู๎แทนชุมชน 
 

…………………………………… 
(นางสาวนันทิภาคย์  ดรกันยา) 

ผู๎แทนครู/เลขานุการ 


